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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
211-243/2010. (XII. 10.) MÖK határozatai

211/2010. (XII. 10.) 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:
110/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 78/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 182/2010. (IX. 17.)
MÖK határozat, 185/2010. (X. 15.) MÖK határozat, 186/2010. (X. 15.) MÖK határozat,
190/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 192/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 193/2010. (XI. 5.)
MÖK határozat, 194/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 195/2010. (XI. 5.) MÖK határozat,
196/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 197/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 198/2010. (XI. 5.)
MÖK határozat, 199/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 200/2010. (XI. 5.) MÖK határozat,
201/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 202/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 203/2010. (XI. 5.)
MÖK határozat, 204/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 205/2010. (XI. 5.) MÖK határozat,
207/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 208/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 209/2010. (XI. 5.)
MÖK határozat.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı
2010. december 10.

212/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés – a TEVA Zrt. által a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elıtt
1.G.40.186/2008. ügyszámon indított szállítási szerzıdésbıl eredı követelés megfizetése
iránti – peres eljárás lezárása érdekében a következı tartalmú megállapodást köti:
− a TEVA Zrt. követelése 164.460.395 Ft késedelmi kamat, melyet a megyei önkormányzat
elismer,
− a felek egyeztetésének eredményeképpen a TEVA Zrt. a késedelmi kamatkövetelésének a
80.000.000 Ft-ot meghaladó részét jóváírja (elengedi),
− a jóváírás feltétele, hogy a megállapodás mindkét fél részérıl történı aláírását követı 5
munkanapon belül az összeg átutalásra kerül, ellenkezı esetben a TEVA Zrt. a
megállapodást azonnali hatállyal felmondja, a teljes tartozás egy összegben esedékessé
válik,
− a megállapodás aláírásával a TEVA Zrt. eláll a keresetétıl, a megyei önkormányzat
perköltség igény nélkül hozzájárul a per megszüntetéséhez,
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− a megállapodás teljesítése esetén a TEVA Zrt. lemond minden további követelésérıl,
mely a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet, mint költségvetési szerv megszőnését
megelızıen 2007. november 30. napja elıtt a költségvetési szervvel szemben keletkezett.
A tartozás fedezete a 192/2010. (XI. 5.) MÖK határozat alapján a megyei önkormányzatot
megilletı kompenzációs összeg.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a határozatnak megfelelı tartalmú megállapodás
aláírására.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 10., a megállapodás aláírására

213/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2010. december 10-ei ülése napirendjét
a következık szerint fogadja el:

1.

Elıterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására,
valamint költségvetést és ingatlanokat érintı döntésekre

2.

Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának
2010. évi I-III. negyedéves helyzetérıl

3.

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar
koncepciójának elfogadására

Megyei

Önkormányzat

2011.

évi

költségvetési

4.

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei
gazdálkodásának átmeneti szabályairól

Önkormányzat

2011.

évi

költségvetési

5.

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

6.

Elıterjesztés a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
23/1996. (XII. 20.) MÖR rendelet módosítására

7.

Elıterjesztés gazdasági társaságot érintı döntésekre

8.

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2011. évi üléstervének
elfogadására

9.

Elıterjesztés a 2011. évi köztisztviselıi teljesítményértékelés céljainak meghatározására

10. Elıterjesztés alapító okiratok, valamint együttmőködési megállapodás módosítására
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11. Elıterjesztés pályázatok benyújtására
Különfélék
Interpellációk, bejelentések

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 10.

214/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 98. §-ára figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok
Igazgatósága számára 2011. január 1-jétıl 2011. március 31-ig 13 határozott idejő
közalkalmazotti (9 régész és 4 régész-technikus) álláshelyet biztosít.
Az álláshelyekhez kapcsolódó személyi juttatások fedezetét a célfeladatok ellátására kötött
szerzıdések biztosítják.
A közgyőlés felkéri elnökét gondoskodjon arról, hogy a 13 álláshely a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében megjelenítésre kerüljön.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Lakner Lajos, igazgató
2011. január 1.

215/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a felsıoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján - a Nemzeti
Erıforrás Minisztériummal megkötött megállapodáshoz kapcsolódóan - a Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi pályázati fordulójához a megyei
önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére biztosítandó támogatási összeget a következık
szerint határozza meg:
A közgyőlés a 2011. évben:
- az új pályázók megyei kiegészítı támogatására

8 972 500 Ft

- a 2008-2010 években megítélt „B” típusú pályázatokra

1 027 500 Ft
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összegő támogatást, összesen 10 000 000 Ft-ot biztosít a megyei önkormányzat 2011. évi
költségvetése terhére.
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 175/2010. (IX. 17.) MÖK határozatát.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a támogatás összegének a megyei
önkormányzat 2011. évi költségvetésébe való beépítésérıl.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2011. január 17., a megyei kiegészítı támogatásról szóló
egyedi döntések meghozatalára

216/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a folyamatban lévı peres eljárások
megszüntetése esetén egyetért azzal, hogy:
- a debreceni 9710/1. hrsz-ú ingatlan részét képezı megközelítıen 31 m2 nagyságú területen,
valamint a debreceni 9710/2 hrsz-ú 129 m2 nagyságú területen, összesen 160 m2-en 12
személygépkocsi parkolására alkalmas terület határozatlan idıre a K&H Bank Zrt. ingyenes
használatába kerüljön, a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzésével.
- a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal részére a megyei önkormányzat
rendelkezésére álló parkolóhelyekbıl 12 darab parkolóhely térítésmentes igénybevételének
lehetısége biztosításra kerüljön.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodások
megkötésére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 31.

217/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Közgyőlés és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. § o) pontja
alapján a Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség részére a Megyeháza épületében a
debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9711/9. hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen,
Vármegyeháza utca 1/a. szám alatt található I. emelet 103-as (19 m2) és 104-es (14,5 m2)
iroda helyiségek ingyenes használatát biztosítja 2011. január 1. napjától 2014. december 31.
napjáig.

606.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010/13. szám

A közgyőlés felkéri elnökét az ingyenes használatot biztosító megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 31., a megállapodás aláírására

218/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a fogyasztóvédelemrıl szóló módosított
1997. évi CLV. törvény 44. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóvédık Magyarországi
Egyesülete (1053 Budapest, Henszlmann I. u. 9. fsz. 1.) részére ügyfélszolgálati tevékenység
ellátásához a Megyeháza épületében, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9711/9. hrsz. alatt
felvett, a valóságban Debrecen, Vármegyeháza utca 1/a. szám alatt található földszint 5.
számú irodahelyiség (19.40 m2) ingyenes használatát biztosítja 2011. január 1. napjától 2014.
december 31. napjáig.
A közgyőlés felkéri elnökét az ingyenes használatot biztosító megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 31., a megállapodás aláírására

219/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és
intézményei 2010. évi I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetérıl szóló tájékoztatót
elfogadja.
A közgyőlés megállapítja, hogy:
- 2010. évben az önkormányzatnak a központi költségvetésbıl származó (SZJA, normatív,
kötött normatív) költségvetési támogatása - a feladatmutatók növekedése ellenére 579 millió Ft-tal, 21,4%-kal csökkent. A 2006-2010. évek vonatkozásában egyik évrıl a
másikra ilyen jelentıs csökkenés nem volt az állami támogatásokban.
- A bevétel kiesés pótlása, a bevételek növelése a mőködési hitel felvétele mellett a kötvény
bevételébıl, az értékpapírok értékesítésébıl, az önkormányzat kevés számú forgalomképes
ingatlanának értékesítésébıl származó bevételbıl volt lehetséges.
- A 2010. évi módosított elıirányzathoz viszonyított I-III. negyedévi összes bevétel
teljesítése finanszírozási bevételekkel együtt 6 843 260 ezer Ft (60,3%), az összes kiadás
teljesítése finanszírozási célú kiadásokkal együtt 6 136 234 ezer Ft (54,1%). Az
idıarányostól alacsonyabb teljesítésben, arányaiban meghatározó volt, hogy a pályázati
források beépültek a költségvetés elıirányzataiba, de teljesítésük még nem történt meg.
- Az ingatlanpiaci helyzet és az illetéktörvény változása miatt az illeték bevételi terv az IIII. negyedévben 232,6 millió Ft-tal maradt el az idıarányos tervelıirányzattól.
- A kamat- és árfolyamnyereség bevételi terv 157 136 ezer Ft-ra (53,9 %) teljesült.
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Az ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele 251 999 ezer Ft (66,3%) teljesítést
mutat.

A közgyőlés felhívja az intézmények vezetıit, hogy a 2010. IV. negyedévi gazdálkodás során:
- Továbbra is tegyenek intézkedéseket a saját bevételi terv teljesítése érdekében.
- Biztosítsák az intézmény költségvetési elıirányzatain belüli gazdálkodást, az intézményi
költségvetés idıarányos végrehajtását.
- Megfelelı idıben kezdeményezzék a szükséges elıirányzat-módosításokat.
- Takarékos gazdálkodással biztosítsák az intézmény szakmai feladatainak ellátását.
- A Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóság az intézményi bevételek és kiadások
felülvizsgálata után tegyen javaslatot a fenntartó felé a szükséges módosítások,
intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke,
az intézmények vezetıi
2010. december 31., illetve folyamatos

220/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló, módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepcióját az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja és az önkormányzat
2011. évi költségvetése elıkészítéséhez, a gazdálkodás rendkívüli feltételei és nehézségei
miatt a mőködıképesség megtartása érdekében a következı intézkedések megtételét tartja
indokoltnak:
-

Az önkormányzati szintő ingatlanvagyon áttekintése, az értékesíthetı ingatlanok körének
meghatározása, és javaslatok kidolgozása értékesítésre, hasznosításra.

-

Valamennyi vagyoni
elıkészítése.

-

Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által önként vállalt feladatok
körét, az azokhoz nyújtott támogatás mértékét.

-

A kötvény forrás fejlesztési hányadának bevonása a pályázatok megvalósításának
elıfinanszírozásába és a pályázati önerı biztosításához.

-

Az Európai Információs Pont mőködtetéséhez nyújtott támogatás megszőntetése.

-

Az önkormányzat hivatala személyi és dologi elıirányzatainak felülvizsgálata, a mőködés
költséghatékonyabb feltételeire vonatkozó javaslatok kidolgozása.

-

A Hajdú-bihari Hét címő idıszaki lap megszőntetése 2010. december 31. napjával.

-

Munkácsy Mihály: „Krisztus Pilátus elıtt” címő festménye bérleti díja és biztosítása,
közalapítványi finanszírozásának elıkészítése.

körre kiterjedıen

vagyonhasznosítási,

értékesítési

javaslat
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-

Az intézmények 2011. évi költségvetésében 5 %-os bérmegtakarítást kell elıírni. Túlóra,
helyettesítés, kereset kiegészítés a kiadások között nem tervezhetı.

-

A közoktatási feladatellátásra vonatkozó javaslatok kidolgozása.

-

A vidéki székhellyel, illetve telephellyel rendelkezı közoktatási intézmények
mőködésének vizsgálata a területi feladatellátás szükségességéhez igazodóan a települési
önkormányzatokkal együttmőködve.

-

A gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó javaslatok
intézményrendszer területi koncentrációjának növelése érdekében.

-

Döntési javaslat elıkészítése az egyházak bevonására a gyermekvédelmi feladatok
ellátásába.

-

A közmővelıdési feladatellátásra vonatkozó javaslatok kidolgozása, tekintettel az állami
finanszírozás által biztosított lehetıségekre.

-

A megyei múzeumi szervezet vidéki egységeinek mőködési támogatására vonatkozó
megállapodások módosítása.

-

A megyei múzeum vidéki egységeinek további takarékos mőködéséhez kapcsolódó
döntések elıkészítése.

-

Együttmőködés a települési önkormányzatokkal kulturális, pedagógiai szakszolgálati,
sportfeladatok területén.

-

A normatívákon felüli nagyarányú megyei önkormányzati kiegészítı támogatást igénylı
önkormányzati és intézményi feladatellátás felülvizsgálata.

-

Az önkormányzat és intézményei pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a saját
bevételi források bıvítése, ésszerő, takarékos gazdálkodás és mőködés megvalósítása.

-

A vagyongazdálkodási koncepcióban foglaltaknak megfelelıen kiemelt figyelmet kell
fordítani az intézményi ingatlanok állagmegóvásának, és a használaton kívüli ingatlanok
hasznosítási lehetıségeinek teljes körő kihasználására.
A halaszthatatlan beruházások, felújítások forrása a kötvény bevétel felhalmozási célú
részébıl biztosítható.

-

Az energia fogyasztás szabályozására vonatkozó intézkedések kidolgozása az
intézményekre és a hivatalra. Az energiafelhasználásra vonatkozóan az intézmények és a
Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóság felelısségi körének meghatározása.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

kidolgozása

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke,
a megyei önkormányzat intézményeinek vezetıi
folyamatos, 2011. február 11.

az
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221/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint alapító, a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés k) pontja, valamint a 168. § (1) bekezdése
alapján a Bihari Szociális Szolgáltató NKft. felügyelı bizottsága tagjainak – figyelemmel a
felügyelı bizottsági tagok megbízatásának lejártára - 2010. december 28. napjától 4 év
határozott idıtartamra, a következı személyeket választja meg:
1. Békésiné Kiss Gabriellá-t (FIDESZ)
2. Kecskés Gyulát-t (FIDESZ)
3. Rigán István-t (JOBBIK).
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl a társaság ügyvezetıjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 28.

222/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint alapító, a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés k) pontja, valamint a 168. § (1) bekezdése
alapján a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelı bizottsága tagjainak –
figyelemmel a felügyelı bizottsági tagok megbízatásának lejártára - 2010. december 28.
napjától 4 év határozott idıtartamra, a következı személyeket választja meg:

1. Sztancs Tibor-t (FIDESZ)
2. Bársony Anikó-t (FIDESZ)
3.Nagy Józsefné -t (MSZP).

A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésrıl a társaság ügyvezetıjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 28.
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223/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvénynek az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó 74/B. § (5) bekezdése és
74/C. § (1) bekezdése alapján alapítói jogkörében eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási
Közalapítványnál
Kuratórium elnöke:
Kuratórium alelnöke:
Kuratórium tagjai:

Danku Attila
Filep Miklós
Dr. Barcsa Lajos
Csengeri Miklósné
Gellénné dr. Nagy Valéria
Halász D. János
Kékiné Erdélyi Edit
Kovács Zoltán
Takács Erika
Tóth Lajos Árpád
A felügyelı bizottság elnöke:
Buczkó József
Felügyelı bizottság tagjai:
Berecz László
Dr. Pankotai László
Sırés István
Szabó Gyula
megbízását 2011. március 31. napjáig megújítja.
2. A közgyőlés, mint a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány egyik alapítója a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a alapján
– tekintettel a pénzügyi források hiánya miatt bekövetkezett mőködésképtelenné válásra,
valamint a célok megvalósításának ellehetetlenülésére – kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei
Bíróságnál a közalapítvány 2011. március 31. napjával történı megszüntetését.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatról értesítse Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármesterét.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a közalapítvány megszüntetéséhez és a bírósági
nyilvántartásból való törléséhez szükséges okiratok aláírására.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2011. január 1., a határozat megküldésére,
2011. április 30., a megszüntetéshez kapcsolódó okiratok
aláírására
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224/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az Önkormányzati Egészségügyi
Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., Cg.:
09-10-000428) alapítója (részvényese) - figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 231. § (2) bekezdésének m) pontjában foglaltakra - az Önkormányzati
Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 4043 Debrecen,
Bartók Béla út 2-26.) javadalmazási szabályzatának módosításával kapcsolatban figyelemmel a 2010. évi XC. törvény 138. §-ának (5) bekezdésére - javasolja a társaság
közgyőlésének, hogy javadalmazási szabályzatát akként módosítsa, hogy a szabályzat 5. § (1)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lépjen:
„ (1) A vezetı állású munkavállalók munkabérét az Igazgatóság állapítja meg.”
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a javadalmazási szabályzat vonatkozásában a megyei
önkormányzat, mint részvényes álláspontjának képviseletével a holding következı
közgyőlésén.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 31.

225/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

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

ALAPSZABÁLYT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT

az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság
(székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.) részvényesei a társaság alapszabályát az
alábbiak szerint módosítják:
1./ A társaság részvényesei mindenekelıtt megállapítják, hogy a gazdasági társaság
cégbejegyzését a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-10-000428 szám alatt
rendelte el.
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2./ Szerzıdı felek rögzítik, hogy Dr. Széles Diána, a Társaság munkavállalói (üzemi tanács)
által delegált felügyelı bizottsági tagja megbízatásáról 2010. október hó 12. napján
lemondott, helyére a részvénytársaság legfıbb szerve által új, munkavállalói küldöttnek
minısülı felügyelı bizottsági tag kerül megválasztásra.
Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság legfıbb szerve Dr. Széles Diána lemondására
tekintettel Csalánosi Margit személyében új – munkavállalói küldöttnek minısülı, üzemi
tanács által delegált – felügyelı bizottsági tagot választott, az Alapszabály felügyelı
bizottsági tagok személyét megjelölı rendelkezését (7.3.7. pont) módosítani kívánják és
annak új szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:
„7.3.7.: A társaság felügyelıbizottsági tagjai:
Név: Kocsis Róbert
Született: Debrecen, 1967. június 25.
Anyja neve: Dóró Sarolta Klára
Lakcím: 4200 Hajdúszoboszló, Luther u. 7.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2010. július hó 13. napja. A megbízatás lejárta: 2011. január hó 31.
napja.
Név: Dr. Kiss Sándor
Született: Miskolc, 1950.10.25.
Anyja neve: Luczy Irén
Lakcím: 4029 Debrecen, Pereces u. 22.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2010. február hó 12. napja. A megbízatás lejárta: 2011. január hó 31.
napja.
Név: Dr. Bazsa György
Született: Debrecen, 1940. 11. 07.
Anyja neve: Dudás Anna
Lakcím: 4028 Debrecen, Géresi u. 1/a.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2010. február hó 12. napja. A megbízatás lejárta: 2011. január hó 31.
napja.
Név: Dr. Kindle Zsolt (munkavállalók által delegált felügyelı bizottsági tag)
Született: Körösszakál, 1963.05.13.
Anyja neve: Goron Irén
Lakcíme: 4028 Debrecen, Baksay Sándor u. 14/B.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2010. február hó 12. napja. A megbízatás lejárta: 2011. január hó 31.
napja.
Név: Csalánosi Margit (munkavállalók által delegált felügyelı bizottsági tag)
Született: Derecske, 1953.03.19..
Anyja neve: Tarcsi Margit
Lakcíme: 4027 Debrecen, Füredi utca 75. IV. em. 16.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2010. december hó …. napja. A megbízatás lejárta: 2011. január hó
31. napja.
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A felügyelı bizottsági tagsági megbízatás határozott idıre szól (Gt. 24. § (1) bek.).”

3.) Szerzıdı felek rögzítik továbbá, hogy a Zrt. Alapszabályának a kizárólagos közgyőlési
hatáskörökre vonatkozó 7.1.2. pontjának hitel és kötvényügyleteket szabályozó m)
alpontjában ezidáig megjelölt 2.000.000.000.- Ft-os értékhatárt módosítani kívánják, olyan
módon, hogy az a módosítást követıen 3.000.000.000.- Ft összegre változzon. Ezen
szándékra tekintettel a Társaság jelen okiratot aláíró részvényesei a Társaság Alapszabályának
kizárólagos közgyőlési hatásköröket szabályozó 7.1.2. pontjának m) alpontját módosítani
kívánják és annak új szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:
„7.1.2. ….. m) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyőlés
kizárólagos hatáskörébe utal; így döntés a részvényátruházáshoz történı hozzájárulás ügyében
(alapszabály 2.2.4. pont); valamint döntés azokban a hitel és kötvény ügyletekben, amelyekben a
felvett hitel tıkeösszege, illetve a kötvény össznévértéke eléri, vagy meghaladja a 3.000.000.000.- Ft
összeget, illetve az a hitelfelvétel vagy kötvényügylet, amellyel a hitel (kötvény) együttes tıkeösszege
eléri vagy meghaladja a 3.000.000.000.- Ft összeget”

4.) A Társaság részvényesei az Alapszabály jelen módosító okirattal nem érintett további
rendelkezéseit változatlanul hagyják.
5.) A jelen okiratot aláíró részvényesek kijelentik, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi
rendelkezést akaratukkal mindenben megegyezik, s e tényt aláírásukkal igazolják.
Kelt: Debrecen, 2010. december hó …. napján

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Rácz Róbert
megyei közgyőlés elnöke

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kósa Lajos
Polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:
Debrecenben, 2010. december hó …. napján
Jelen alapszabály módosításban foglalt módosításokat a megyei önkormányzat, mint
részvényes egységes szerkezető alapszabályban is elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a
módosított, illetve az egységes szerkezető alapszabály aláírására.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 31.

614.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010/13. szám

226/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 59. § (2) bekezdése, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvénynek a Ptk. 57. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó Gt. 231. § (2) bekezdés d)
pontja alapján az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. felügyelı bizottsága tagjainak
Kocsis Róbertet,
Dr. Kiss Sándort,
Dr. Óvári László Róbertet,
Kindle Zsoltot,
Csalánosi Margitot
2011. február 1. napjától 2015. január 31. napjáig tartó határozott idıtartamra megválasztja.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a felügyelı bizottság tagjainak megválasztása
vonatkozásában a megyei önkormányzat, mint részvényes álláspontjának képviseletével az
EÜ Holding ZRt. következı közgyőlésén.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2011. február 1.

227/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése - a megyei önkormányzat
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdésében meghatározott
egészségügyi szolgáltatási közfeladatának folyamatos és biztonságos ellátása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében,
valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. § k)
pontjában foglaltak alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
7335/7832 arányú tulajdonában lévı Debrecen, Bethlen u. 11-17. szám alatti,
korlátozottan forgalomképes társasházi ingatlanban fennálló, kizárólagos tulajdonát
képezı 8312/A/1 hrsz-ú és 8312/A/3. hrsz-ú albetéten nyilvántartott gyógyszertár illetve
lakás megnevezéső társasházi tulajdonát az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. és
a CIB Bank Zrt. között létrejött folyószámlahitel-szerzıdés biztosítékaként - a 2011.
január 1. napjától megkötésre kerülı folyószámlahitel szerzıdés lejártáig, 2011. február
28. napjáig - a CIB Bank Zrt., az albetétek forgalmi értékének erejéig jelzálogjoggal
terhelje meg.
Amennyiben a CIB Bank Zrt. érvényesítené a jelzálogjogból eredı igényét, a megyei
önkormányzatnak és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának külön
megállapodásban szükséges rendelkezni a felekre háruló esetleges kötelezettségek
megosztásáról.
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2. A közgyőlés visszavonhatatlanul kijelenti, hogy – a jelzálogjog hatálya alatt, azaz 2011.
február 28. napjáig – a CIB Bank Zrt. elızetes írásbeli hozzájárulása és engedélye nélkül
az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaságban
meglévı tulajdoni részesedését harmadik személy részére nem ruházza át. Egyben felkéri
a Holding közgyőlését, hogy – a jelzálogjog hatálya alatt, azaz 2011. február 28. napjáig –
a CIB Bank Zrt. elızetes írásbeli hozzájárulása és engedélye nélkül a tulajdonában álló
gazdasági társaságokban meglévı üzletrészeit harmadik személy részére ne ruházza át.
3. A közgyőlés visszavonhatatlanul kijelenti továbbá, hogy az Önkormányzati Egészségügyi
Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, valamint az annak tulajdonában álló
gazdasági társaságok helyett, ugyanazon, vagy hasonló egészségügyi szolgáltatási
közfeladat ellátására más közremőködıt a CIB Bank Zrt. elızetes írásbeli engedélye
nélkül – a jelzálogjog hatálya alatt, azaz 2011. február 28. napjáig – nem bíz meg.
4. A közgyőlés felhatalmazza elnökét a jelzálogszerzıdés aláírására, amennyiben a CIB
Bank Zrt. az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı
Részvénytársasággal kötött folyószámlahitel szerzıdést 2011. január 1 - február 28. napja
közötti idıszakra meghosszabbítja. A jelzálogszerzıdés aláírásának további feltétele, hogy
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése, mint a Holding Zrt. másik
részvényese, a folyószámlahitel szerzıdés biztosítékaként a társaságban meglévı tulajdoni
hányadának megfelelı mértékő biztosítékot nyújt. Felkéri továbbá elnökét a 2. pont
szerinti álláspontnak a Holding Zrt. közgyőlésén való képviseletére, valamint az 1.
pontban meghatározott megállapodás érdekében történı egyeztetések lefolytatására.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2011. január 15.

228/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint alapító, figyelemmel a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 168. § (1) bekezdésében
foglaltakra, a Gt. 141. § (2) bekezdés q) pontja szerinti jogkörében elrendeli a
MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaság végelszámolással történı megszüntetését.
Az alapító:
- a végelszámolás kezdı idıpontját 2011. május 1. napjában határozza meg,
- végelszámolónak megválasztja Zámbori Tamást a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar
Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
ügyvezetıjét,
- a végelszámolót 2011. május 1. napjától a végelszámolás teljes idıszakára 1.090.000.Ft összegő díj illeti meg, amelynek kifizetésére két egyenlı részletben 2011. június 3.,
illetve 2011. július 3. napjáig kerül sor,
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a gazdasági társaságok vezetı tisztségviselıi javadalmazásáról szóló 162/2008. (V.
30.) MÖK határozattól eltérıen az ügyvezetı, illetve a végelszámoló számára 2011.
január 1. és 2011. június 30. napja között 10 000 Ft/hó telefonhasználatot, valamint
2 000 km/hó gépkocsi használatot biztosít.

A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei
Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság által ellátott feladatok
átadás-átvételének elıkészítésérıl, valamint a végelszámolással összefüggı intézkedések
megtételérıl, valamint az M3 Archeopark hasznosítására irányuló pályázat kiírásáról.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke
2011. május 1., a végelszámolás megkezdésére
2010. december 31. az M3 Archeopark hasznosítására
vonatkozó pályázat kiírására

229/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei
Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Kft. és a megyei önkormányzat között – 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 alapján
– a 86/2007. (IV. 11.) MÖK határozattal elfogadott közhasznúsági megállapodás hatályos
szövegét 2011. január 1-ei hatállyal módosítja és egységes szerkezetben a következık szerint
fogadja el:
KÖZHASZNÚSÁGI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött
- egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.,
képviseli: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke), a továbbiakban Önkormányzat,
- másrészrıl a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.,
képviseli: Zámbori Tamás ügyvezetı), a továbbiakban NKft.
között az alábbi feltételek szerint:
A megállapodás tárgya
1./ A megállapodó felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgya az Önkormányzat és az
NKft. között a közös célok megvalósításában való együttmőködés kereteinek, formáinak és az
NKft. által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 81. § (1) bekezdése
alapján ellátott szolgáltatásoknak, tevékenységeknek a rögzítése, amelyeket az NKft. a
társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében az Önkormányzat közfeladatainak ellátását
segítve lát el.
2./ Az Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt
kötelezı feladatai közül
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a természet és a társadalom megyében lévı kulturális javainak, valamint a történeti
iratoknak a győjtésérıl, ırzésérıl, tudományos feldolgozásáról,
- az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatok összehangolásáról,
- a megyei idegenforgalmi értékek feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitőzések
meghatározásáról, a teljesítésükben részt vevık tevékenységének összehangolásáról;
való gondoskodás megszervezésében a jelen megállapodásban foglaltak szerint 2007. április
12. napjától határozatlan ideig 2011. április 30-ig az NKft. mőködik közre.
3./ Az NKft. a 2./ pontban foglalt feladatok ellátását a következık szerint biztosítja:
-

kulturális tevékenysége keretében Hajdú-Bihar megye települései, a megyei
önkormányzat intézményei, szakemberei és a civil közösségek közötti információáramlás
megteremtésével és a megye lakosságának hatékony tájékoztatásával közremőködik a
megye kulturális életének szervezésében, a kulturális programok látogatottságának
növelésében, a programok népszerősítésében, az elıadók és az öntevékeny csoportok
tevékenységének bıvülésében, ezáltal a társadalmi kohézió, az identitás megırzése és a
települések megtartó erejének erısítésében;

-

a kulturális örökség megóvása keretében Hajdú-Bihar megye népi kultúrájának,
hagyományainak
megırzésében,
ápolásában,
továbbadásában
közremőködı
közösségekkel együttmőködik;

-

a tudományos tevékenység és kutatás keretében a tudáscentrumokat létrehozó
intézményekkel, szakmai fórumokkal való partnerségi kapcsolatok kialakításával
közremőködik Hajdú-Bihar megye arculatának kialakításában;

-

a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében a gyermekeket és a
szülıket célzó programok megszervezésével közremőködik a fenti csoportok
aktivitásának felkeltésében és megırzésében;

-

a mőemlékvédelem keretében Hajdú-Bihar megye mőemlékeinek bemutatásával és a
lakosság ezirányú tájékoztatásával közremőködik történelmünk, identitástudatunk
megırzésében, Európa értékeinek gazdagításában, a magyar építımővészet hírének és a
turizmus fogadókészségének növelésében;

-

közremőködik a kiemelt jelentıségő rendezvények (Utazási Kiállítás, Kortárs Enteriır
Kiállítás) szervezésében.
mőködteti és hasznosítja a Kéked, Fı u. 36. alatt található ingatlanokat,
jellegének és céljának megfelelıen mőködteti és hasznosítja a Debrecen, Hosszúpályi u.
12. szám alatt található Népmővészeti Alkotóházat,
hasznosítja a Debrecen, Piac u. 42-48. és Debrecen, Piac u. 71. szám. alatt található
ingatlanokat,
hasznosítja a Debrecen, Tímár utca 19. szám alatti ingatlant,
biztosítja egyes megyei sportszövetségek mőködésének feltételeit a Debrecen, Piac u. 71.
szám alatti ingatlanban, külön megállapodásban foglalt feltételekkel.

-

továbbá
– az Önkormányzat és partnerei számára bemutatkozási lehetıséget biztosít,
– a lakosság körében emeli és tudatosítja Hajdú-Bihar megye látogatottsági és
elfogadottsági szintjét,
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bemutatja Hajdú-Bihar megye jellemzı és értékteremtı sajátosságait és turisztikai
nevezetességeit, turisztikai szolgáltatásait, vonzerıit, széles körben népszerősíti
Hajdú-Bihar megyét.
ellátja az M3-as Tájtörténeti és Ökoturisztikai Pihenıpark (M3 Archeopark)
mőködtetési és üzemeltetési feladatait, a pihenıpark népszerősítését.
A megállapodás pénzügyi feltételei

4./ Az NKft. kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról tárgyévet követıen
minden év január 31-ig írásos beszámolót készít az Önkormányzat részére. Az NKft. a
beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának
részletes ellenırzésére. Az NKft. vállalja továbbá, hogy a támogatás felhasználását igazoló
dokumentumokat és pénzügyi bizonylatokat rendezetten, elkülönítetten tárolja és az
ellenırzés rendelkezésére bocsátja. Az Önkormányzat a felhasználást az NKft. székhelyén
ellenırizheti.
5./ Az NKft. kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás céljainak megvalósulásáról
tárgyévet követıen minden év január 31-ig értékelı szakmai beszámolót készít. A beszámoló
tartalmazza a program eredményességét, a szervezés hatékonyságát, az esetleges problémákat
és megoldási javaslatokat.
6./ Az Önkormányzat az NKft. által 2007. évben ellátandó feladatok finanszírozására a
megyei önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletének
3/d. mellékletében a megyemarketing feladatok ellátására elkülönített összeget biztosítja.
A felek a finanszírozás feltételeit minden tárgyév októberében újratárgyalják.

Egyéb rendelkezések
7.6./ Az NKft. a megjelölt közfeladatok ellátásában önállóan vállal szerepet, a társaság
üzletszerő gazdasági tevékenységet csak a 3./ pontban meghatározott ellátandó, illetve saját
vállalású közhasznú tevékenysége érdekében folytat, összhangban a társaság alapító
okiratának 5. pontjában, valamint a Ptk. 57. § (1) bekezdésében foglaltakkal.
8.7./ Az NKft. feletti törvényességi felügyeletet a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 21. §-ában foglaltak értelmében a Hajdú-Bihar Megyei Fıügyészség
gyakorolja.
9./ Jelen megállapodást a szerzıdı felek 60 napos felmondási idıvel a naptári év végével
szüntethetik meg. A felmondást megelızıen a felek kötelesek egyeztetni. Az NKft. a
felmondási idı alatt köteles az ezen megállapodásban vállalt tevékenységét ellátni.
10.8./ A felek részérıl kapcsolattartásra jogosult személyek:
- az NKft. részérıl:
Zámbori Tamás, ügyvezetı
- az Önkormányzat részérıl
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, aki a
beszámoló elfogadására és a teljes igazolására jogosult.
11.9./ Jelen megállapodásban foglaltak teljesítése körében felmerülı viták eldöntésére a
megállapodó felek a hatásköri szabályoktól függıen a Debreceni Városi Bíróság, illetve a
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

2010/13. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

619.

12.10./ Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. szabályai az
irányadóak.
13.11./ Jelen megállapodást a felek képviselıi, mint akaratukkal mindenben megegyezıt
jóváhagyólag aláírják.
Debrecen, 2010.
____________________________________
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Rácz Róbert
a közgyőlés elnöke

_______________________________
MEGYEGAZDA NKft.
Zámbori Tamás
ügyvezetı

A közgyőlés felhatalmazza elnökét, és a gazdasági társaság ügyvezetıjét a megállapodás
módosításának aláírására.
Végrehajtásért felelıs:

Határidı:

Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke
Zámbori Tamás, a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei
Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Kft. ügyvezetıje
2010. december 15. a közhasznúsági megállapodás módosítására

230/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló
módosított 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a MEGYEGAZDA
Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság alapító okiratát 2011. január 1. napjától a következık szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Az alapító okiratban szereplı rendelkezéseket az alapító a jelen módosításnak megfelelı
tartalommal módosítja:
1. Az alapító okirat 1. pontjából az áthúzott betővel szedett szövegrészek törlésre kerülnek:
„A kiemelkedıen közhasznú szervezet célja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szolgáltató
szerepének megjelenítése, a megye kulturális örökségének bemutatása, idegenforgalmának
fejlesztése, megyemarketing feladatok ellátása, kistérségi programok szervezése,
konferenciák,
rendezvények
szervezése,
széleskörő
információszolgáltatás,
közmunkaprogramok szervezése, M3 Archeopark mőködtetése, hatékony vagyongazdálkodás
és ingatlankezelés az önkormányzati feladatok eredményesebb ellátása érdekében.
A társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) és c) pontjai alapján a megyei
önkormányzatnak kötelezı feladatként gondoskodnia kell.
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A Közhasznú Társaság önállóan az alábbi közfeladatokat látja el az 1997. évi CLVI. tv. 26.§
c.) pontjában foglaltak alapján:
1. kulturális tevékenység (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 5. pont)
2. kulturális örökség megóvása (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 6. pont)
3. tudományos tevékenység, kutatás (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 3. pont)
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.)
4. pont)
5. mőemlékvédelem (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 7. pont)
6. természetvédelem, állatvédelem (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 8. pont)
7. környezetvédelem (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 9. pont)
8. gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet (1997. évi CLVI. tv.
26.§ c.) 10. pont)
9. sport, a munkaviszonyban és a polgári jog jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott tevékenység kivételével (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 14. pont)
10. munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elısegítése- ideértve a munkaerı-kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások (1997.
évi CLVI. tv. 26.§ c.) 18. pont)
11. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 22. pont)
12. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó feladatok (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.)
21. pont)”
2. Az alapító okirat 3. pontjából az áthúzott betővel szedett szövegrészek törlésre kerülnek:
„3.1. A társaság székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
3.2. A társaság telephelyei: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
4024 Debrecen, Piac u. 71.
4002 Debrecen, Hosszúpályi u. 12.
3.2. A társaság fióktelepe:

4200 Hajdúszoboszló, Gönczi P. u. 13.
4090 Polgár külterület 0268/6 hrsz. (Pihenıpark területe)
3899 Kéked, Fı u. 36.
3899 Kéked, Fı u. 36.”

3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
Jelen okiratban foglalt módosításokat az Alapító új egységes szerkezető alapító okiratban is
elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:

Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Zámbori Tamás, a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei
Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Kft. ügyvezetıje
2011. január 15.
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231/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (1) bekezdése és a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletének 10. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján
2011. évi üléstervét a következık szerint fogadja el:

2011. február 11. (péntek)
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi 2/2010. (II. 12.) HBMÖK
költségvetési rendeletének módosítására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Közgazdasági Fıosztály vezetıje
Elıkészítésért felelıs:
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadására
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Közgazdasági Fıosztály vezetıje
Elıkészítésért felelıs:
Elıterjesztés az SZMSZ, valamint a Hivatal ügyrendjének módosítására
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje
Elıkészítésért felelıs:
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szociális
koncepciójának felülvizsgálatára
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Szociális Bizottság
Véleményezik:
Elıterjesztésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje

szolgáltatás-tervezési

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011-2014 közötti idıszakra szóló
kulturális koncepciójának elfogadásra
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Oktatási és Kulturális Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
Beszámoló a Hajdú-Bihar
partnerségi kapcsolatairól
Elıterjesztı:
Véleményezik:
Elıkészítésért felelıs:

Megyei Önkormányzat 2010. évi nemzetközi és európai uniós
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
a közgyőlés bizottságai
Elnöki Titkárság
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2011. március 25. (péntek)
Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetérıl, valamint a határırizet rendjérıl
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Fejlesztési Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alapításában mőködı szociális
intézmények 2011. évi intézményi térítési díjának megállapítására.
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Szociális Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja
elfogadására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Fejlesztési Fıosztály vezetıje
Elıterjesztésért felelıs:

2011. április 29. (péntek)
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról,
a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Közgazdasági Fıosztály vezetıje
Elıkészítésért felelıs:
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei adatait összevontan
tartalmazó könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2010. évi egyszerősített beszámoló és a
könyvvizsgálói jelentés elfogadására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Elıkészítésért felelıs:
Közgazdasági Fıosztály vezetıje
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar
tapasztalatairól
Elıterjesztı:
Véleményezik:
Elıkészítésért felelıs:

Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi ellenırzésének
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
a közgyőlés bizottságai
Ellenırzési Csoport vezetıje

Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének megállapítására, valamint a 2011.
évi üzleti tervének elfogadására (Egészségügyi Holding Zrt, Észak-alföldi Magyarországi
Regionális Zrt, Innohíd Zrt.)
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Szociális Bizottság
Véleményezik:
Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
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Beszámoló önkormányzati társulások 2010. évi tevékenységérıl (Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás, Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás, Mikepércsi
Társulás)
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Oktatási és Kulturális Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
Elıterjesztés a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati
jogviszonyának megszüntetésére
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezik:
Fejlesztési Bizottság
Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje
Elıkészítésért felelıs:

Társulás

tagsági

Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési Bizottság
Fejlesztési Fıosztály vezetıje
Elıkészítésért felelıs:
Elıterjesztés Sportösztöndíj adományozására
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Véleményezik:
Oktatási és Kulturális Bizottság
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
Elıkészítésért felelıs:
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság és a Munkaügyi Bíróság ülnökeinek
megválasztására
Elıterjesztı:
Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı
Jogi és Ügyrendi bizottság
Véleményezik:
Elıkészítésért felelıs:
Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje

2011. május 27. (péntek)
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Elıkészítésért felelıs:
Közgazdasági Fıosztály vezetıje
Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást elıidézı
okokról, a szükséges tennivalókról
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Szociális Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
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Elıterjesztés közalapítványok 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására, és 2010.
évi mérlegének megállapítására (Munkácsy trilógiáért Közalapítvány, Hajdú-Bihar Megyei
Közoktatási Közalapítvány, Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány)
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Oktatási és Kulturális Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje
Elıkészítésért felelıs:
Elıterjesztés nonprofit társaságok 2010. évi közhasznúsági jelentéseinek elfogadására, 2010.
évi mérlegeinek megállapítására, valamint a 2011. évi üzleti teveinek elfogadására (Bihari
Nkft, Hajdúsági Nkft., Megyegazda Nkft., Bihari- Eurofalu Nkft.)
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezik:
Szociális Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
Elıterjesztés a 2010. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Szociális Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alapításában mőködı szociális
intézmények 2010. évi szakmai tevékenységérıl
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Szociális Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje

(A közgyőlés ezen az ülésén közmeghallgatást tart)

2011. június 24. (péntek)
Elıterjesztés a megyei önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben a
2011/2012-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis
(tanulószobai) és kollégiumi csoportok számának meghatározására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Oktatási és Kulturális Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
Elıterjesztés Hajdú-Bihar
módosítására
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Elıkészítésért felelıs:

megye

közoktatási

fejlesztési

terve

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Oktatási és Kulturális Bizottság
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje

felülvizsgálatára

és
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2011. szeptember 16. (péntek)
Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. évi
elsı félévi helyzetérıl
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Közgazdasági Fıosztály vezetıje
Elıkészítésért felelıs:
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
a közgyőlés bizottságai
Véleményezik:
Elıkészítésért felelıs:
Közgazdasági Fıosztály vezetıje
Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi
fordulójához kapcsolódó csatlakozási megállapodás megkötésére
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
Tájékoztató Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetérıl
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Fejlesztési Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése által alapított kitüntetı díjak
2011. évi adományozására (zárt ülés)
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Elıkészítésért felelıs:
Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje

2011. november 22. (kedd) MEGYENAP

2011. november 25. (péntek)
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011.
évi I-III. negyedéves helyzetérıl
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Elıkészítésért felelıs:
Közgazdasági Fıosztály vezetıje
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Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Elıkészítésért felelıs:
Közgazdasági Fıosztály vezetıje
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar
elfogadására
Elıterjesztı:
Véleményezik:
Elıkészítésért felelıs:

Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
a közgyőlés bizottságai
Közgazdasági Fıosztály vezetıje

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi ellenırzési tervére
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezik:
Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Belsı ellenırzési vezetı
Elıterjesztés a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 23/1996.
(XII. 20) MÖR rendelet módosítására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Közgazdasági Fıosztály vezetıje
Elıkészítésért felelıs:
Elıterjesztés a Segítséggel Élık Alapítványa és a megyei önkormányzat között létrejött
ellátási szerzıdés módosítására.
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Szociális Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje

2011. december 16. (péntek)
Elıterjesztés a Hajdú-Bihar
átmeneti szabályairól
Elıterjesztı:
Véleményezik:
Elıkészítésért felelıs:

Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
a közgyőlés bizottságai
Közgazdasági Fıosztály vezetıje

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2012. évi üléstervének
elfogadására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje
Elıkészítésért felelıs:
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Elıterjesztés a 2012. évi köztisztviselıi teljesítményértékelés céljainak meghatározására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Elıkészítésért felelıs:
Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2011. december 31.

232/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a köztisztviselık jogállásáról szóló,
módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı 2011. évi célokat a következık
szerint határozza meg:
- A megyei közgyőlés és bizottságai, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok
törvényes mőködésének biztosítása.
- A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetésében
meghatározott célok végrehajtása, a gazdálkodás során a mőködéshez szükséges
finanszírozási feladatok ellátása.
- A folyamatosan csökkenı önkormányzati támogatások, bevételek ellenére az intézményi
infrastruktúra fejlesztése pályázati források bevonásával.
- A megyei önkormányzati fenntartású intézmények fenntartói irányításából adódó, a
közgyőlés döntéseinek megfelelı elıkészítı, végrehajtási és ellenırzési feladatok
szakszerő ellátása.
- Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi intézményhálózata mőködési feltételeinek
biztosítása, a megyei szociális szolgáltatástervezési és gyermekvédelmi koncepciókban,
illetve annak felülvizsgált, aktualizált dokumentumaiban foglaltak megvalósítása.
- Az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményeknél, az önkormányzat
hivatalánál, az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt mőködı
gazdasági és nonprofit társaságoknál, valamint a költségvetésbıl céljelleggel juttatott
támogatások felhasználásával kapcsolatosan – a kedvezményezett szervezeteknél – belsı
ellenırzés ütemezett végrehajtásával szakmai és költségvetési gazdálkodási tevékenységük
ellátásának segítése, részükre szakmai tanácsadás.
- Külsı források bevonása érdekében a pályázati lehetıségek folyamatos keresése,
projektgenerálás, partnerek felkutatása, együttmőködések kialakítása.
- A Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervvel kapcsolatos adatszolgáltatás biztosítása a
települési önkormányzatok és a településrendezési tervek készítıi számára.
- A meglévı információs technológiák alkalmazásával a szolgáltató típusú ügyintézés, a
törvényes és szakszerő hivatali mőködés követelményének megtartása és fejlesztése.
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- Az irodaautomatizáláson alapuló kommunikáció és ügyirat-kezelés feladatainak teljesítése,
az elektronikus kapcsolattartás folyamatos mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása.
- Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a megyei önkormányzatot
érintı közzétételi kötelezettség folyamatos és határidıben történı teljesítése.
- A területi kisebbségi önkormányzati képviselık választásának megyei elıkészítése,
végrehajtása.
A közgyőlés felkéri elnökét és a megyei fıjegyzıt a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı
2010. december 31.

233/2010. (XII. 10.) MÖK határozat
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a HajdúBihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
alapító okiratát 2010. december 10. napjától a következık szerint módosítja:
Az intézmény neve:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET

Az intézmény rövid
neve:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZOKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ
INTÉZET

Székhelye:

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

OM azonosítója:

102310

Jogszabályban
meghatározott
közfeladata:

Közoktatási feladatok

Szakágazat szerinti
besorolása:

856000

Oktatást kiegészítı tevékenység

Alaptevékenysége
(2009. december 31-ig):

55136-0

Otthoni ellátás keretében biztosított különleges
(gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Pedagógiai szakszolgálat
(gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás; fejlesztı felkészítés, utazószakemberhálózat mőködtetése; tanulási képességet vizsgáló
szakértıi és rehabilitációs tevékenység; nevelési
tanácsadás; logopédiai ellátás; továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés)

80402-8
80521-2
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80541-0

75192-2

Alaptevékenysége:
(2010. január 1-jétıl):

629.

Beszéd-, értelem-, és személyiségvizsgálat
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)
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

581400
581900
682002
749031

Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Módszertani szakirányítás

841901

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Szakmai továbbképzések
M.n.s. egyéb felnıttoktatás
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
(utazószakember-hálózat
mőködtetése;
tanulási
képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs
tevékenység; nevelési tanácsadás; logopédiai ellátás;
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás;
gyógytestnevelés)
Beszéd-, értelem-, és személyiségvizsgálat
Korai fejlesztés, gondozás
(gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás)
Fejlesztı felkészítés
Otthoni ellátás keretében biztosított különleges
(gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
(pedagógiai értékelés; szaktanácsadás; pedagógiai
tájékoztatás; igazgatási, pedagógiai szolgáltatás;
pedagógusok
képzésének,
továbbképzésének,
önképzésének segítése, szervezése; tanulmányi és
tehetséggondozó
versenyek
szervezése,
összehangolása; tanulói tájékoztató, tanácsadó
szolgálat)
Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység

855935
855937
856011

856012

856013

856020

856099
Kiegészítı tevékenysége 75195-2
(2009. december 31-ig):

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı
tevékenységek

Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

630.
Vállalkozási
tevékenység:
Mőködési köre:
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Hajdú-Bihar megye

Alapító neve, címe:

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

Alapításának éve:

1990

Fenntartó neve, címe:

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

Irányító szerv neve,
székhelye:

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

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

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

Az intézményvezetı
kinevezési rendje:

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

A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkozási
jogviszony:

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

Telephelye:

4026 Debrecen, Bem tér 19.

Típusa:

Többcélú intézmény
- közös igazgatású közoktatási intézmény
Intézményegységek:
1. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs
Bizottság
3. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató

A feladatellátást szolgáló vagyon:
-

A vagyon feletti
rendelkezés joga:

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. hrsz.: 6850 - intézmény
4026 Debrecen, Bem tér 19. hrsz.: 20585/3 – intézmény
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az
irányadó.
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631.

2. A közgyőlés ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi 293/2009. (XI. 27.) MÖK
határozatát.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
İri Józsefné, igazgató
2010. december 15.

234/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a HajdúBihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
alapító okiratának hatályos szövegét 2010. december 10. napjától a következık szerint
foglalja egységes szerkezetbe:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI
SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET
ALAPÍTÓ OKIRAT
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)
Az intézmény neve:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET

Az intézmény rövid
neve:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZOKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ
INTÉZET

Székhelye:

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

OM azonosítója:

102310

Jogszabályban
meghatározott
közfeladata:

Közoktatási feladatok

Szakágazat szerinti
besorolása:

856000

Oktatást kiegészítı tevékenység

Alaptevékenysége:

581400
581900
682002
749031
841901

Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Módszertani szakirányítás
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Szakmai továbbképzések
M.n.s. egyéb felnıttoktatás

855935
855937
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856011

856012

856013

856020

856099
Vállalkozási
tevékenység:
Mőködési köre:
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Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
(utazószakember-hálózat
mőködtetése;
tanulási
képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs
tevékenység; nevelési tanácsadás; logopédiai ellátás;
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás;
gyógytestnevelés)
Beszéd-, értelem-, és személyiségvizsgálat
Korai fejlesztés, gondozás
(gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás)
Fejlesztı felkészítés
Otthoni ellátás keretében biztosított különleges
(gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
(pedagógiai értékelés; szaktanácsadás; pedagógiai
tájékoztatás; igazgatási, pedagógiai szolgáltatás;
pedagógusok
képzésének,
továbbképzésének,
önképzésének segítése, szervezése; tanulmányi és
tehetséggondozó
versenyek
szervezése,
összehangolása; tanulói tájékoztató, tanácsadó
szolgálat)
Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Hajdú-Bihar megye

Alapító neve, címe:

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

Alapításának éve:

1990

Fenntartó neve, címe:

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

Irányító szerv neve,
székhelye:

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

A költségvetési szerv
gazdálkodási jogköre:

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

Az intézményvezetı
kinevezési rendje:

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

A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkozási
jogviszony:

Az
intézmény
alkalmazottainak
foglalkoztatására
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján kerül sor.
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633.

Telephelye:

4026 Debrecen, Bem tér 19.

Típusa:

Többcélú intézmény
- közös igazgatású közoktatási intézmény
Intézményegységek:
1. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs
Bizottság
3. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató

A feladatellátást szolgáló vagyon:
-

A vagyon feletti
rendelkezés joga:

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. hrsz.: 6850 – intézmény
4026 Debrecen, Bem tér 19. hrsz.: 20585/3 – intézmény
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

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.

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
İri Józsefné, igazgató
2010. december 15.

235/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ alapító okiratát 2010. december
10. napjától a következık szerint módosítja:

Az intézmény neve:

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
MŐVELİDÉSI KÖZPONT

MEGYEI

KÖNYVTÁR

ÉS

Az intézmény rövid neve: MÉLIUSZ KÖZPONT
Székhelye:

Debrecen, Bem tér 19.

Szakmai besorolása:

Nyilvános könyvtár
Közmővelıdési tanácsadó és szolgáltató központ

A könyvtári rendszerben Megyei könyvtár, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer
szolgáltató könyvtára
elfoglalt helye:
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Jogszabályban
meghatározott
közfeladata:

Közmővelıdési, közgyőjteményi feladatok

Szakágazat szerinti
besorolása:

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Alaptevékenysége
(2009. december 31-ig):

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
92312-7 Közmővelıdési könyvtári tevékenység
92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
92181-5 Mővelıdési központok, házak tevékenysége

Alaptevékenysége:
(2010. január 1-jétıl):

181400
581100
581400
592012
592014
682002
749031
841901
853214
853224
855931
855932
855933
855934
855937
855935
856092
856099
910121
910122
910123
910501
910502
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Könyvkötés, szakmai kapcsolódó szolgáltatás
Könyvkiadás
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Élıhangfelvétel készítése
Zenemőkiadás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Módszertani szakirányítás
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti
felnıttoktatás
Szakképesítés
megszerzésére
felkészítı
szakmai
gyakorlati felnıttoktatás
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Foglalkoztatást elısegítı képzések
Megváltozott munkaképességőek rehabilitációs képzése
M.n.s. egyéb felnıttoktatás
Szakmai továbbképzések
Munkaerı-piaci felnıttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek
mőködtetése

Kiegészítı tevékenysége 75195-6 A szórakozás, a kultúra és a sport ágazatban végzett
(2009. december 31-ig): 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Vállalkozási
tevékenysége:
Mőködési köre:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Hajdú-Bihar megye
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635.

Alapító neve, címe:

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

Alapításának éve:

1990

Fenntartó neve, címe:

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

Irányító szerv neve,
székhelye:

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

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

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

Az intézményvezetı
kinevezési rendje:

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

A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkozási
jogviszony:

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

A feladatellátást
szolgáló vagyon:

-

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.

Debrecen, Bem tér 19., hrsz.: 20585/3 – intézmény
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi az 298/2009. (XI. 27.) MÖK határozatát.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
dr. Cs. Tóth János, igazgató
2010. december 15.
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236/2010. (XII. 10.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ alapító okiratának hatályos
szövegét 2010. december 10. napjától a következık szerint foglalja egységes szerkezetbe:
MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS
MŐVELİDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Az intézmény neve:

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
MŐVELİDÉSI KÖZPONT

MEGYEI

KÖNYVTÁR

ÉS

Az intézmény rövid neve: MÉLIUSZ KÖZPONT
Székhelye:

Debrecen, Bem tér 19.

Szakmai besorolása:

Nyilvános könyvtár
Közmővelıdési tanácsadó és szolgáltató központ

A könyvtári rendszerben Megyei könyvtár, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer
szolgáltató könyvtára
elfoglalt helye:
Jogszabályban
meghatározott
közfeladata:

Közmővelıdési, közgyőjteményi feladatok

Szakágazat szerinti
besorolása:

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Alaptevékenysége:

181400
581100
581400
592012
592014
682002
749031
841901
853214
853224
855931
855932
855933
855934
855937
855935

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Könyvkiadás
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Élıhangfelvétel készítése
Zenemőkiadás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Módszertani szakirányítás
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti
felnıttoktatás
Szakképesítés
megszerzésére
felkészítı
szakmai
gyakorlati felnıttoktatás
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Foglalkoztatást elısegítı képzések
Megváltozott munkaképességőek rehabilitációs képzése
M.n.s. egyéb felnıttoktatás
Szakmai továbbképzések
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856092 Munkaerı-piaci felnıttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek
mőködtetése
Vállalkozási
tevékenysége:
Mőködési köre:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Alapító neve, címe:

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

Alapításának éve:

1990

Fenntartó neve, címe:

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

Irányító szerv neve,
székhelye:

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

A költségvetési szerv
gazdálkodási jogköre:

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

Az intézményvezetı
kinevezési rendje:

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

A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkozási
jogviszony:

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

A feladatellátást
szolgáló vagyon:

-

A vagyon feletti
rendelkezés joga:

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

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Hajdú-Bihar megye

Debrecen, Bem tér 19., hrsz.: 20585/3 – intézmény
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
dr. Cs. Tóth János, igazgató
2010. december 15.
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237/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a HajdúBihar Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratát 2010. december 10. napjától a
következık szerint módosítja:
Az intézmény neve:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK
IGAZGATÓSÁGA

Székhelye:

4026 Debrecen, Déri tér 1.

Szakmai besorolása:

Megyei múzeum, a megyei szervezet irányító intézménye

Jogszabályban
meghatározott közfeladata:

Közgyőjteményi feladatok

Szakágazat szerinti
besorolása:

910200

Alaptevékenysége
(2009. december 31-ig):

92321-5 Múzeumi tevékenység

Alaptevékenysége:
(2010. január 1-jétıl):

841901
910201
910202
910203
910204
910301
910302
682002
749050

Kiegészítı
tevékenysége 75195-6
(2009. december 31-ig):

Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Múzeumi győjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati
tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
mőködtetése
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
megóvása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki
tevékenység
A szórakozás, a kultúra és a sport ágazatban
végzett kiegészítı tevékenységek

Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Mőködési köre:

Hajdú-Bihar megye

Alapító neve, címe:

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata Közgyőlése
4024 Debrecen, Piac u. 54.
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Alapításának éve:

1990

Fenntartó neve, címe:

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

Irányító szerv neve,
székhelye:

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

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

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

Az intézményvezetı
kinevezésének rendje:

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

A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkozási
jogviszony:

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

Telephelyei:

-

Déri Múzeum
Debrecen, Déri tér 1.
Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum
Debrecen, Péterfia u. 28.
Debrecen, Piac u. 54.
Debrecen, Monti ezredes u. 7.
Debreceni Irodalmi Múzeum
Debrecen, Borsos J. tér 1.
Bihari Múzeum
Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
Semsey Andor Múzeum
Balmazújváros, Debreceni u. 1.
Bocskai István Muzeális Győjtemény
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12.
Karacs Ferenc Múzeum
Püspökladány, Kossuth u. 28.
Hajdúsági Múzeum
Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1.
Zsellérház
Tiszacsege, Óvoda u. 28 26.
Bocskai Várkastély
Nagykereki, Bocskai u. 4.
Kölcsey Emlékház
Álmosd, Kölcsey u. 11.
Kovácsmőhely
Álmosd, Rákóczi u. 2.

640.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

-

A feladatellátást szolgáló
vagyon:

-

-

-
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-

-
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Szőcs Sándor Emlékház
Biharnagybajom, Petıfi S. u. 4.
Káplár Miklós Győjtemény
Hajdúböszörmény, Hortobágyi u. 10.
Népmővészeti Kiállítóhely
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21.
Szoboszlói Galéria
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11.
Múzeumi Raktár
Debrecen, Füredi u. 17. fszt. 3-4.
Múzeumi Raktár
Debrecen, Múzeum u. 4.
Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b.
Debrecen, Miklós u. 50.
Debrecen, Böszörményi u. 46-56.
Régészeti Kutató- és Raktárbázis I.
Polgár, Hısök útja u. 104.
Régészeti Kutató- és Raktárbázis II.
Debrecen, Biczó István kert 0584/146. hrsz.
Debrecen, Déri tér 1., hrsz.: 8315 - intézmény
(A Magyar Állam tulajdona, Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.)
Debrecen, Péterfia u. 28., hrsz.: 7614 - intézmény
Debrecen, Piac u. 54., hrsz.: 9710/1 - irodaház
Debrecen, Monti ezredes u. 7. hrsz.: 6850 - intézmény
Debrecen, Borsos J. tér 1., hrsz.:20182 - intézmény
(Debrecen MJV Önkormányzatának tulajdona, a HajdúBihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal
rendelkezik.)
Berettyóújfalu, Kálvin tér 1., hrsz.: 3391 - intézmény
(Berettyóújfalu Város Önkormányzatának tulajdona,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati
joggal rendelkezik.)
Balmazújváros, Debreceni u. 1., hrsz.: 000791intézmény
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12., hrsz.: 6089 - intézmény
Püspökladány, Kossuth u. 28., hrsz.: 1555 - intézmény
(Püspökladány Város Önkormányzatának tulajdona, a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati
joggal rendelkezik.)
Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1., hrsz.: 3718 intézmény
(A Magyar Állam tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.)
Tiszacsege, Óvoda u. 26., hrsz.: 660 - intézmény
(Tiszacsege Önkormányzatának tulajdona, a HajdúBihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal
rendelkezik.)

2010/13. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
-

-

-

-

-

-

-

-

A vagyon feletti rendelkezés
joga:

641.

Nagykereki, Bocskai u. 4., hrsz.: 610/1 - intézmény
(A Magyar Állam tulajdona, a Nagykereki
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.)
Álmosd, Kölcsey u. 11., hrsz.:16 - intézmény
(Álmosd Község Önkormányzatának tulajdona, a HajdúBihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal
rendelkezik.)
Álmosd, Rákóczi u. 2., hrsz.: 695/2- intézmény
(Álmosd Község Önkormányzatának tulajdona, a HajdúBihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal
rendelkezik.)
Biharnagybajom, Petıfi S. u. 12. 4., hrsz.: 885 –
intézmény
Hajdúböszörmény, Hortobágyi u. 10., hrsz.: 2637 intézmény
(Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdona,
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes
használati joggal rendelkezik.)
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21., hrsz.: 6123 - intézmény
(Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdona,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati
joggal rendelkezik.)
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11., hrsz.: 6088 - intézmény
(Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdona, a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati
joggal rendelkezik.)
Debrecen, Füredi u. 17., hrsz.: 21077/A/3 és 21077/A/4 raktár
Debrecen, Múzeum u. 4., hrsz.: 8313- raktár
(Debrecen MJV Önkormányzatának tulajdona, a
Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat
ingyenes
használati joggal rendelkezik.)
Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b., hrsz.: 9709/4 irodaház
Debrecen, Miklós u. 50. hrsz.: 9427/A/11-19 - raktár
Debrecen, Böszörményi u. 46-56. hrsz.: 20092 - raktár
Polgár, Hısök u. 104., hrsz.: 2880/3 - raktár
Debrecen, Biczó István kert, hrsz.: 0584/146 - raktár
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori
vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet az irányadó.
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A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi az 297/2009. (XI. 27.) MÖK határozatát.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Lakner Lajos, igazgató
2010. december 15.

238/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a HajdúBihar Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának hatályos szövegét 2010.
december 10. napjától a következık szerint foglalja egységes szerkezetbe:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA ALAPÍTÓ OKIRATA
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Az intézmény neve:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK
IGAZGATÓSÁGA

Székhelye:

4026 Debrecen, Déri tér 1.

Szakmai besorolása:

Megyei múzeum, a megyei szervezet irányító intézménye

Jogszabályban
meghatározott közfeladata:

Közgyőjteményi feladatok

Szakágazat szerinti
besorolása:

910200

Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

Alaptevékenysége:

841901

Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Múzeumi győjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati
tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
mőködtetése
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
megóvása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

910201
910202
910203
910204
910301
910302
682002
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M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki
tevékenység

Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Mőködési köre:

Hajdú-Bihar megye

Alapító neve, címe:

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata Közgyőlése
4024 Debrecen, Piac u. 54.

Alapításának éve:

1990

Fenntartó neve, címe:

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

Irányító szerv neve,
székhelye:

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

A költségvetési szerv
gazdálkodási jogköre:

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

Az intézményvezetı
kinevezésének rendje:

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

A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkozási
jogviszony:

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

Telephelyei:

-

Déri Múzeum
Debrecen, Déri tér 1.
Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum
Debrecen, Péterfia u. 28.
Debrecen, Piac u. 54.
Debrecen, Monti ezredes u. 7.
Debreceni Irodalmi Múzeum
Debrecen, Borsos J. tér 1.
Bihari Múzeum
Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
Semsey Andor Múzeum
Balmazújváros, Debreceni u. 1.
Bocskai István Muzeális Győjtemény
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12.
Karacs Ferenc Múzeum
Püspökladány, Kossuth u. 28.
Hajdúsági Múzeum
Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1.
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vagyon:
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Zsellérház
Tiszacsege, Óvoda u. 26.
Bocskai Várkastély
Nagykereki, Bocskai u. 4.
Kölcsey Emlékház
Álmosd, Kölcsey u. 11.
Kovácsmőhely
Álmosd, Rákóczi u. 2.
Szőcs Sándor Emlékház
Biharnagybajom, Petıfi S. u. 4.
Káplár Miklós Győjtemény
Hajdúböszörmény, Hortobágyi u. 10.
Népmővészeti Kiállítóhely
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21.
Szoboszlói Galéria
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11.
Múzeumi Raktár
Debrecen, Füredi u. 17. fszt. 3-4.
Múzeumi Raktár
Debrecen, Múzeum u. 4.
Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b.
Debrecen, Miklós u. 50.
Debrecen, Böszörményi u. 46-56.
Régészeti Kutató- és Raktárbázis I.
Polgár, Hısök u. 104.
Régészeti Kutató- és Raktárbázis II.
Debrecen, Biczó István kert 0584/146. hrsz.
Debrecen, Déri tér 1., hrsz.: 8315 - intézmény
(A Magyar Állam tulajdona, Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.)
Debrecen, Péterfia u. 28., hrsz.: 7614 - intézmény
Debrecen, Piac u. 54., hrsz.: 9710/1 - irodaház
Debrecen, Monti ezredes u. 7. hrsz.: 6850 – intézmény
Debrecen, Borsos J. tér 1., hrsz.:20182- intézmény
(Debrecen MJV Önkormányzatának tulajdona, a HajdúBihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal
rendelkezik.)
Berettyóújfalu, Kálvin tér 1., hrsz.: 3391 – intézmény
(Berettyóújfalu Város Önkormányzatának tulajdona,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati
joggal rendelkezik.)
Balmazújváros, Debreceni u. 1., hrsz.: 000791intézmény
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12., hrsz.: 6089 – intézmény
Püspökladány, Kossuth u. 28., hrsz.: 1555 – intézmény
(Püspökladány Város Önkormányzatának tulajdona, a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati
joggal rendelkezik.)
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Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1., hrsz.: 3718 intézmény
(A Magyar Állam tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.)
Tiszacsege, Óvoda u. 26., hrsz.: 660 – intézmény
(Tiszacsege Önkormányzatának tulajdona, a HajdúBihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal
rendelkezik.)
Nagykereki, Bocskai u. 4., hrsz.: 610/1 - intézmény
(A Magyar Állam tulajdona, a Nagykereki
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.)
Álmosd, Kölcsey u. 11., hrsz.:16 – intézmény
(Álmosd Község Önkormányzatának tulajdona, a HajdúBihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal
rendelkezik.)
Álmosd, Rákóczi u. 2., hrsz.: 695/2- intézmény
(Álmosd Község Önkormányzatának tulajdona, a HajdúBihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal
rendelkezik.)
Biharnagybajom, Petıfi S. u. 4., hrsz.: 885 - intézmény
Hajdúböszörmény, Hortobágyi u. 10., hrsz.: 2637 intézmény
(Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdona,
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes
használati joggal rendelkezik.)
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21., hrsz.: 6123- intézmény
(Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdona,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati
joggal rendelkezik.)
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11., hrsz.: 6088- intézmény
(Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdona, a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati
joggal rendelkezik.)
Debrecen, Füredi u. 17., hrsz.: 21077/A/3 és 21077/A/4raktár
Debrecen, Múzeum u. 4., hrsz.: 8313- raktár
(Debrecen MJV Önkormányzatának tulajdona, a HajdúBihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal
rendelkezik.)
Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b., hrsz.: 9709/4 irodaház
Debrecen, Miklós u. 50. hrsz.: 9427/A/11-19 - raktár
Debrecen, Böszörményi u. 46-56. hrsz.: 20092 - raktár
Polgár, Hısök u. 104., hrsz.: 2880/3 - raktár
Debrecen, Biczó István kert, hrsz.: 0584/146 - raktár
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori
vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza

646.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A vagyon feletti rendelkezés
joga:

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:
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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.

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Lakner Lajos, igazgató
2010. december 15.

239/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120.-121. §-a alapján
megkötött, a 286/2007. (X. 26.) MÖK határozattal elfogadott ellátási szerzıdést a Hajdúsági
Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a következık szerint módosítja:

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
/ ELLÁTÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA /

mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54.
továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke,
másrészrıl a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., mint fenntartó, Hajdúnánás
Fürdı u. 1. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) képviseletében Verdó György, ügyvezetı
(továbbiakban: megállapodó felek) között az érintett intézmény mőködési engedélye jogerıre
emelkedésének napjától a következı feltételek szerint.
1. Az Együttmőködési Megállapodás 4./ pontja a következı dılt, félkövérrel szedett
szöveggel egészül ki.
„A Nonprofit Kft. a következı szolgáltatásokat nyújtja:
Hajdúnánáson:
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül:
– Idısek otthonában 89 férıhelyen azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az
ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést
nem igényel.
– Pszichiátriai betegek ellátása 20 férıhelyen azoknak a számottevı pszichiátriai kezelést
nem igénylı demens ellátottaknak, akik nem veszélyeztetı állapotúak, viszont önálló
életvitelre nem képesek, és állandó intézeti gondoskodást, ápolást-gondozást, valamint
teljes körő ellátást igényelnek.
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–

Fogyatékos személyek ellátása 53 férıhelyen azoknak a fogyatékos személyeknek,
akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi
keretek között van lehetıség.
– Pszichiátriai betegek ellátása 50 férıhelyen azoknak a krónikus pszichiátriai betegeknek,
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. Ebbıl 8 fı pszichiátriai
betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátásában részesül.

Nyíradonyban:
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül
– Pszichiátriai betegek ellátása 150 férıhelyen (ebbıl az átlagot jóval meghaladó minıségő
szociális ellátás 8 férıhelyen) azoknak a számottevı pszichiátriai kezelést nem igénylı
demens ellátottaknak, akik nem veszélyeztetı állapotúak, viszont önálló életvitelre nem
képesek, és állandó intézeti gondoskodást, ápolást-gondozást, valamint teljes körő ellátást
igényelnek.
– Pszichiátriai betegek átmeneti gondozása 16 férıhelyen, azoknak a súlyos demens
ellátottaknak, akiknek ellátása más intézményben vagy a családjukban nem
megoldható, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük vagy fekvıbeteggyógyintézeti kezelésük nem indokolt.

Balmazújváros-Nagyháton:
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel
8532 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
–

-

-

Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás.
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó ellátása 100 férıhelyen azoknak a fogyatékos
személyeknek, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására
csak intézményi keretek között van lehetıség.
Enyhe, vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása, teljes körő
ellátása 40 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.
Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 12 férıhelyen.

Mikepércsen:
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel
- Ápoló-gondozó otthoni intézményi ellátás.
- Nyugdíjkorhatárt betöltött olyan idıskorúak ápolása, gondozása, teljes körő ellátása 170
férıhelyen, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
- Demens idıskorú pszichiátriai betegek ellátása 25 férıhelyen.”
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2. Az együttmőködési megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései a felek
között változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak.
Debrecen, 2010.
…………………………………..
Verdó György
ügyvezetı

………………………………..
Rácz Róbert
a megyei közgyőlés elnöke

A közgyőlés a módosításokkal egyidejőleg a szerzıdést egységes szerkezetben is elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke,
Verdó György, Hajdúsági Nonprofit Kft. ügyvezetıje
2010. december 31.

240/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. §-ai, a közoktatásról szóló,
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI.
törvény 2. §-ában, valamint a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és
mőködtetésére vonatkozó megállapodás II. 5. b. pontjában foglaltak alapján a Pálfi István
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére vonatkozó – a határozat
mellékletét képezı - megállapodást a határozati javaslat szerint módosítja.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 10.

a 240/2010. (XII. 10.) MÖK határozat melléklete
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény
16-18. §-ai, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, valamint a
szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltakkal összhangban a társulás
tagjai a szakképzéssel összefüggı helyi önkormányzati feladatok végrehajtására vonatkozó,
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló 230/2009.
(IX. 11.) MÖK határozattal elfogadott megállapodást (továbbiakban: megállapodás) a
következık szerint módosítja:
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1. A megállapodás II.7. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„7. A társulás megszőnésekor a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a
helyi önkormányzatoknak a vagyon növekménnyel együtt a jelen Megállapodás V.
fejezete 1. pontjában meghatározottak szerint vissza kell adni, kivéve, ha jogszabályból,
illetve szerzıdésbıl más nem következik. Amennyiben hiány keletkezik, azt a
fenntartókat megilletı vagyoni részesedések, - illetve ha ez nem lehetséges - a
költségvetési hozzájárulás arányában osztják meg a tagok, kivéve, ha jogszabályból,
illetve szerzıdésbıl más nem következik.”
2. A megállapodás V. fejezete helyébe a következı, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt V. fejezet lép:
„V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA, ELLENİRZÉSE
1. A társulás vagyona
1.1 A Társulás saját vagyona:
1.1.1 A Társulás saját vagyonnal is rendelkezhet. A Társulás által megvalósított beruházások,
fejlesztések eredményeként létrejött tárgyi eszközök, szellemi termékek (immateriális javak),
illetve készletek a Társulás tulajdonába kerülnek.
1.1.2 A Társulás által tervezett beruházásokat és fejlesztéseket, a beruházási egységenként a
Társulás éves költségvetésének a melléklete tartalmazza, nyilvántartásáról a Társulás
munkaszervezete gondoskodik.
1.1.3 Beruházási egység; a társulás tagjai által fenntartott szakképzı intézményekben
megvalósított tárgyi-eszköz fejlesztés, a szakképzı intézmények részére fejlesztett szellemi
termékek.
1.1.4 A Társulásba bevitt vagyon szaporulata a Társulás saját vagyona.
1.1.5 A társulás vagyonát képezi a tagok szavazatarányos hozzájárulása, illetve a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
alapján a Társulási Tanács döntése szerint a mőködtetés költségeire felhasználható fejlesztési
támogatás.
1.2.A Társulás saját vagyonával való rendelkezés
1.2.1. A Társulás saját vagyona – korlátozottan forgalomképes - önkormányzati vagyon,
amely a szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátását szolgálja.
1.2.2 A Társulás a saját vagyonát a Társulási Megállapodásban meghatározott közfeladatok
ellátása érdekében saját maga használja, vagy a Társulás tagjai által fenntartott szakképzı
intézményeknek a használatába adja a szakképzés feladatai ellátásának céljából.
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1.2.3 A Társulás tagjai által fenntartott szakképzı intézményeknek való vagyon használati
jogának az átadása a Társulási Tanács határozata alapján, az államháztartási törvény elıírásai
figyelembe vételével készített szerzıdés alapján történik. A szerzıdésben az átvevı vállalja
mindazon kötelezettség teljesítését, amelyek a vagyonszerzést eredményezı támogatási
szerzıdésben Társulást terhelik. A támogatási kötelezettségek teljesítésére a Társulás útján
kerül sor. A kötelezettségek Átvevı által történı megszegésébıl eredı esetleges szankciók az
Átvevıt terhelik. A szerzıdést a Társulási Tanács hagyja jóvá, aláírására a Társulás Elnökét
hatalmazza fel.
1.2.4 A Társulás által kezelt saját vagyon használata, hasznosítása, a vagyonnal való
vállalkozás köre és mértéke a Társulás, mint jogi személy alapító okiratában és szervezeti és
mőködési szabályzatban kerül részletesen meghatározásra.

1.3. A Társulásba bevitt vagyon
1.3.1 A Társulás tagjának a társulásba bevitt vagyonát a társult tag vagyonaként kell
nyilvántartani.
1.3.2 A Társulás a társulásba bevitt vagyont, az erre vonatkozó szerzıdésben meghatározott
módon használhatja, illetve hasznosítja.
1.4. A Társulás vagyona üzemeltetési kiadásai biztosítása
1.4.1 A Társulás tagjai által fenntartott szakképzı intézményeknek a szakképzés feladatai
ellátásához átadott Társulási vagyon üzemeltetésének, mőködtetésének és felújításának
kiadásai az átvevıt terhelik.
1.4.2 A Társulás használatában lévı két, vagy több intézmény szakképzési feladatait szolgáló
vagyon üzemeltetési költségeit a használat arányában – a használatot kifejezı megfelelı
mutatószámok szerint – a használók viselik. Ha valamely vagyontárgy az összes intézmény
feladatellátását szolgálja a fenntartási kiadásokat a tanulólétszám arányában javasolja a
tervezet.
1.5. A vagyonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek rendezése a Társulás
megállapodásának a felmondása, a társulás megszőnése esetén
1.5.1 A jogi személyiséggel rendelkezı társulás megállapodásának felmondása esetén a
társulás tagja által a jogi személyiséggel rendelkezı társulásba bevitt vagyonnal el kell
számolni. A vagyontárgy társulás tagja részére történı kiadását a társulás jogszabályban
meghatározott szakképzési feladatai ellátásának az idıtartamára, de legfeljebb négy évre el
lehet halasztani, ha annak természetben történı kiadása veszélyeztetné a társulás kötelezı
feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját a társulással kötött szerzıdés
alapján - használati díj illeti meg.
1.5.2 A Társulás megszőnése esetén a vagyont a társulás tagjai között a Társulási Tanács által
meghatározottak szerint kell felosztani.
1.5.3 Társulás tulajdonába került vagyon a társult helyi önkormányzatok közös vagyona.
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1.5.4 A Tulajdoni hányadok meghatározása a következık szerint történik:
a) Ha Társulás tagjai a beruházási egységhez forrást biztosítanak, akkor a tulajdoni hányadok
meghatározása beruházási egységenként a beruházáshoz biztosított saját források arányában
történik.
b) Ha a beruházási egység teljes körően támogatásból kerül megvalósításra és a fejlesztés
valamennyi szakképzı intézményt arányosan érinti, a tulajdoni hányadok meghatározása a
tanuló létszám arányában történik, a tulajdonból valamennyi tag részesedik.
c) Ha a beruházási egység teljes körően támogatásból kerül megvalósításra, viszont a
fejlesztés a szakképzı intézményeknek csak meghatározott részét szolgálja, a tulajdoni
hányadok meghatározása az érintett intézmények tanuló létszáma arányában történik, a
tulajdonból csak az érintett tagok részesednek.
d)A tulajdoni hányadokat a Társulási Tanács a beruházás, fejlesztés aktivált értéke alapján az aktiválást követı Társulási Tanács ülésen - határozatában rögzíti, a Társulás
munkaszervezete tartja nyilván.

1.6. A vagyonkimutatás, a vagyonleltár és a vagyonnyilvántartás
1.6.1

A vagyonleltár a Társulás tulajdonában, kezelésében a tárgyévi költségvetés
zárónapján meglévı vagyon kimutatása, célja a vagyon számviteli szabályok
szerinti számbavétele értékben és mennyiségben.
A vagyonleltárban szerepeltetni kell különösen a befektetett- és forgóeszközöket,
a követeléseket és a vagyont terhelı kötelezettségeket is.

1.6.2

A vagyonkimutatás a zárszámadásról szóló határozat mellékletét képezi.

1.6.3

A vagyonleltár alapját képezı nyilvántartás állományának felfektetésérıl, a
folyamatos vezetésrıl, valamint a vagyonleltár összeállításáról, közzétételérıl a
számviteli szabályok szerinti feladat- és hatáskörében a munkaszervezet vezetıje
gondoskodik.

1.7. A vagyon használati jogok
1.7.1 A Társulás saját és használatba kapott vagyonának használati, hasznosítási,
üzemeltetési, mőködtetési feladatait a Társulás munkaszervezete látja el.

2. A Társulás gazdálkodása
2.1

A Társulás önállóan mőködı költségvetési szerv, önálló bankszámlával rendelkezik. A
bankszámla feletti rendelkezési jog a Társulási Tanács elnökét illeti meg.

2.2

A Társulás munkaszervezete részére Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 4200
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58.-64. szám alatti intézményében elhelyezést biztosít,
amelynek költségei a Társulást terhelik. A munkaszervezet részére biztosított
helyiségeknek a munkavégzésre alkalmassá tétele a Társulást alkotó önkormányzatok
hozzájárulásából valósul meg, amely költségvetési hozzájárulás keretében kerül
megfizetésre.
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2.3

A Társulás mőködési költségét a tagok által befizetett költségvetési hozzájárulás
biztosítja. A Társulás tagjait terhelı mőködési költséghez történı hozzájárulás
befizetését a tagok idıarányosan rendezik.

2.4

Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidıre történı
befizetésének az egy hónapot meghaladó fizetési késedelme esetén a késedelmes
fizetıvel szemben a Ptk. 301/a.) §. szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra.

2.5

Fejlesztési jellegő projektek megvalósítása, illetve önrész vállalását elıíró fejlesztési
pályázatok benyújtása esetén a tagok hozzájárulnak, hogy azonnali beszedési megbízás
- inkasszó - kerüljön kiadásra a projektben, pályázatban érintett tagokra jutó önerı
mértékéig.

2.6

A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3. A társulás gazdálkodásának ellenırzése
3.1

A Társulás gazdálkodásának ellenırzését legalább évente a Társulási Tanács által
megbízott független könyvvizsgálóval végezteti.

3.2

A Társulási Tanács tagjai mőködésükrıl, a Társulás pénzügyi helyzetérıl, valamint a
társulási célok megvalósulásáról évente - a gazdasági évrıl szóló beszámolóval
egyidejőleg - tájékoztatják a képviselı-testületeiket. A Társulás szakmai, jogi és
pénzügyi-gazdasági szempontú, az éves ellenırzési ütemterv alapján történı
ellenırzésére a Társulás valamely tagjával vagy külsı szervezettel évente
megállapodást köt. Egyebekben a Társulás ellenırzése tekintetében a Társulás tagjai a
költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
rendelkezéseit tekintik irányadónak.”

2. A megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései a felek között változatlan
tartalommal, továbbra is hatályban maradnak.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke,
2010. december 10.

241/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat által a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
5.2.5 A-10/2 pályázati kiírásra „Együtt tovább! – a nevelıszülıknél élı gyermekek
integrációjának segítése” címő pályázat benyújtásával.

2010/13. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

653.

A közgyőlés egyetért azzal, hogy - figyelemmel a 2007-2013. programozási idıszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési
rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdés a)
pontjára - amennyiben a projekt meghiúsulna, illetve a támogatást az intézmény
szabálytalanul használná fel, akkor a fenntartó önkormányzatnak a támogatást vissza kell
fizetnie.
A közgyőlés felkéri elnökét a határozat megküldésére, valamint arra, hogy gondoskodjon az
intézmény 2011. évi költségvetésének tervezésekor a finanszírozási költség biztosításáról.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Erdei Sándor, igazgató
2010. december 14., a határozat megküldésére
2011. február 11., a finanszírozási költség biztosítására

242/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 111/2010. (IV. 30.) MÖK határozatával
jóváhagyott - a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai
támogatásáról szóló 11/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján benyújtott - és támogatásban
részesült, a fenntartásában lévı Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága vidéki
szervezeti egységeként mőködı Bocskai István Múzeumban megvalósítandó „Mezıváros –
hajdúváros – fürdıváros. Egy város arcai.” címő pályázatának forrásösszetételét a következık
szerint módosítja:
A pályázat összköltsége (eredeti):
A pályázat összköltsége (módosított):
A saját erı összege (eredeti):
A saját erı összege (módosított):
Megpályázott támogatás:
Megítélt támogatás:

58 854 680 Ft
7 777 778 Ft
5 885 468 Ft
777 778 Ft
52 969 212 Ft
7 000 000 Ft

A pályázathoz szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosított.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatot a Közremőködı Szervezet, valamint az
intézmény igazgatója részére küldje meg, illetve gondoskodjon a megyei önkormányzat
2010. évi költségvetési rendeletének következı módosításakor a 3.b.4. mellékletben a
változások átvezetésérıl.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 14., a határozat megküldésére
2011. február 11., a módosítás átvezetésére
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243/2010. (XII. 10.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért azzal, hogy a Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ a Nemzeti Tehetségsegítı Tanács felhívására
Tehetségpontot mőködtessen, amely nem járhat létszámbıvítéssel és önkormányzati
támogatás nyújtásával.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. december 14., a határozat megküldésére
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS
ELNÖKE
Tárgyalja:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

JELENTÉS
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
a közgyőlés 2010. december 10-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:
110/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
78/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat között – a sajátos
nevelési igényő, látássérült tanulók ellátására – létrejött közoktatási feladat ellátási
megállapodást a felek határozatlan idıre kötötték. A megállapodás 10. pontja alapján a
megállapodás a folyó tanév végére – az aktuális év december 31-ig – a felmondást követı év
augusztus 31. napjára mondható fel. A Heves Megyei Közgyőlés elnöke a megállapodást a
fenti pont alapján 2011. augusztus 31-ével felmondta, ezzel a közoktatási feladatellátás a
2011/2012-es tanévtıl a Heves megyei illetékességő látássérült tanuló számára megszőnik.
182/2010. (IX. 17.) MÖK határozat
A 2010. évi kitüntetı díjak átadására 2010. november 23-án Püspökladányban a közgyőlés
ünnepi ülésén került sor.
185/2010. (X. 15.) MÖK határozat
195/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke megválasztásával és díjazásával kapcsolatos
munkáltatói intézkedések megtörténtek.
186/2010. (X. 15.) MÖK határozat
196/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
197/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke megválasztásával és díjazásával, valamint
tisztségek betöltéséhez való közgyőlési hozzájárulással kapcsolatos munkáltatói intézkedések
megtörténtek.
192/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
A Nemzeti Erıforrás Minisztériummal kötött – a finanszírozott szakellátási kapacitások
csökkentésébıl származó kár megtérítése iránti perbeli követeléssel összefüggı –
megállapodás alapján az egészségpolitikai és szakmai kompenzáció összege – 800 M Ft – a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számlájára 2010. november 8. napján megérkezett. Az
összegbıl a határozat alapján a Kenézy Kórház NKft-t megilletı 660 M Ft átadására és
felhasználására vonatkozó - támogatási szerzıdésben meghatározott - támogatási összeg
2010. november 23-án átutalásra került.
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Tájékoztatom a közgyőlést, hogy a TEVA Magyarország Zrt, mint felperes - a
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elıtt 1.G.40.186/2008. ügyszámon szállítási szerzıdésbıl eredı
követelés megfizetése iránt - pert indított a megyei önkormányzat, mint alperes ellen a
Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet megszőnését követıen fennmaradó követeléseinek
érvényesítésére. A megyei önkormányzat az ıt jogutódként terhelı tartozás teljes
tıkeösszegét, azaz 386.928.250,-Ft-ot 2010. április 26. napján megfizette a felperesnek. Felek
a fennmaradó tartozás, azaz a késedelmi kamat mértékét 164.460.395 Ft-ban állapították meg.
A felek egyeztetésének eredményeképpen a TEVA Zrt. a késedelmi kamatkövetelésének a
80.000.000, Ft-ot meghaladó részét jóváírja (elengedi).
Javasolom a közgyőlésnek, hogy a Nemzeti Erıforrás Minisztériumtól kapott 800 M Ft
összegő kompenzációnak a megyei önkormányzatnál maradó részébıl, 140 M Ft-ból
80 M Ft a TEVA Zrt-vel szemben fennálló késedelmi kamat rendezésére kerüljön
felhasználásra. A jóváírás azzal a feltétellel történik, hogy a megállapodás mindkét fél
részérıl történı aláírását követı 5 munkanapon belül az összeg átutalásra kerül, ellenkezı
esetben a TEVA Zrt. a megállapodást azonnali hatállyal felmondja, a teljes tartozás egy
összegben esedékessé válik.
193/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
A határozatban foglalt módosítások alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a
Segítséggel Élık Alapítványa között létrejött Ellátási Szerzıdés egységes szerkezetbe
foglalása és a szerzıdés aláírása megtörtént.
194/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
198/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
Tóth Attila, a megyei közgyőlés alelnöke megválasztásával és díjazásával kapcsolatos
munkáltatói intézkedések megtörténtek.
199/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
200/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
A gyermekvédelmi és szociális intézmények érdekképviseleti fórumaiba a fenntartó által
delegált képviselık megválasztásáról szóló határozat az érintettek részére megküldésre került.
201/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
Az egyes közoktatási intézmények iskolaszékébe a fenntartó által delegált képviselık
megválasztásáról szóló határozat az érintettek részére megküldésre került.
202/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Egyeztetı Bizottságába történı delegálásra vonatkozó határozat Debrecen Megyei Jogú Város
polgármestere részére megküldésre került.
203/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
A CIB Bank Zrt.-nél vezetett folyószámlához kapcsolódóan 2011. évre folyószámlahitel
igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, amelynek során a
számlavezetı bank a hitel kamatára – a 2010. évivel megegyezı mértékő – 3 havi BUBOR +
0,245% kamatfelár ajánlatot tett. A folyószámla-hitelkeret szerzıdés aláírásra került.
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204/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
A határozattal a közgyőlés a Debrecen, Sámsoni úton lévı ingatlanok értékesítésére
vonatkozó pályázati eljárást - ajánlat hiányában - eredménytelenné nyilvánította és
ingatlanportfolió összeállításáról döntött. Az ingatlan portfolió elkészült, a portfolióba került
ingatlanok értékesítésérıl a közgyőlés késıbb dönt.
205/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
A 2011. évi belsı ellenırzési tervet elfogadó határozat, az intézményvezetık és az
ügyvezetık részére megküldésre került.
207/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
208/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
209/2010. (XI. 5.) MÖK határozat
A Méliusz Központ Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázataihoz biztosított
támogatásról szóló határozat az intézményvezetı részére megküldésre került.

II.
Tájékoztató közbeszerzésrıl
1. Folyószámla-hitel biztosítására vonatkozóan hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás került lefolytatásra.
Nyertes ajánlattevı: CIB Bank Zrt.
Az ajánlattevı székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Ajánlati ár: 3 havi BUBOR + 0,245% kamatfelár.
2. A „Határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai
konferenciák szervezése, kiadványok készítése” [HURO/0801/101] címő pályázatához
kapcsolódóan a Közbeszerzési Szabályzat 2.1. pontja alapján árubeszerzésre (könyvszkenner,
dobszkenner, mikrofilm szkenner, számítógép munkaállomás szoftverrel, számítógép szerver
szoftverrel) vonatkozó közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.
Nyertes ajánlattevı: Getronics Magyarország Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út 15-17.
Ajánlati ár:
I részajánlat:
21.891.184,- Ft + áfa.
II részajánlat:
3.827.178,- Ft + áfa.

Debrecen, 2010. december 2.

Rácz Róbert

