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14.) " Útépítés (Petőfi u. Jókai u.)” tárgyban
Bedő Község Önkormányzatával kötött
090007101 K számú támogatási szerződés
lezárása
14.) "Felszíni vízelvezető (belterület II. ütem)”
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számú támogatási szerződés lezárása
14.) " Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése)”
tárgyban
Berekböszörmény
Község
Önkormányzatával kötött 090005802
számú támogatási szerződés lezárása
14.) "Belterületi útépítés (Zrínyi – Béke u.)”
tárgyban
Berekböszörmény
Község
Önkormányzatával kötött 090006202
számú támogatási szerződés lezárása
14.) "Polgármesteri
Hivatal
épületének
felújítása” tárgyban Berekböszörmény
Község
Önkormányzatával
kötött
0900023/03
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
14.) "100 férőhelyes óvodaépület II. ütemének
2-es szakasza beruházása” tárgyban
Berekböszörmény
Község
Önkormányzatával kötött 0900003/04 K
számú támogatási szerződés lezárása
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473/2012. (XII. 14.) "Napköziotthonos konyha étkezőjének
MÖK határozat
wcblokk
kialakítása”
tárgyban
Berekböszörmény
Község
Önkormányzatával kötött 090001105 D
számú támogatási szerződés lezárása
474/2012. (XII. 14.) "Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
MÖK határozat
feltételeinek
kialakítása”
tárgyban
Berekböszörmény
Község
Önkormányzatával kötött 090002505 D
számú támogatási szerződés lezárása
475/2012. (XII. 14.) „Napközi otthonos óvoda konyha
MÖK határozat
felújítási munkái és a HACCP rendszer
kiépítése” tárgyban Berekböszörmény
Község
Önkormányzatával
kötött
090000906 L számú támogatási szerződés
lezárása
476/2012. (XII. 14.) „Konferencia központ és Házasságkötő
MÖK határozat
építése” tárgyban Biharkeresztes Város
Önkormányzatával kötött 0900008/01 D
számú támogatási szerződés lezárása
477/2012. (XII. 14.) „Útépítés (Táncsics
út)” tárgyban
MÖK határozat
Biharkeresztes Város Önkormányzatával
kötött 090001201 K számú támogatási
szerződés lezárása
478/2012. (XII. 14.) „Útépítés (Szigligeti u.)” tárgyban
MÖK határozat
Biharkeresztes Város Önkormányzatával
kötött 090002402 számú támogatási
szerződés lezárása
479/2012. (XII. 14.) „Orvosi rendelő épületének nyílászáró
MÖK határozat
korszerűsítése” tárgyban Biharkeresztes
Város
Önkormányzatával
kötött
0900031/03
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
480/2012. (XII. 14.) „Útépítés (Kazinczy – Akác utcák)”
MÖK határozat
tárgyban
Biharkeresztes
Város
Önkormányzatával kötött 090001003
számú támogatási szerződés lezárása
481/2012. (XII. 14.) „Biharkeresztes
és
Ártánd
közös
MÖK határozat
szennyvíztisztító
telepének
építése”
tárgyban
Biharkeresztes
Város
Önkormányzatával kötött 090011905 K
számú támogatási szerződés lezárása
482/2012. (XII. 14.) „Biharkeresztes és Ártánd szennyvízMÖK határozat
csatorna-hálózatának építése” tárgyban
Biharkeresztes Város Önkormányzatával
kötött 090004806 L számú támogatási
szerződés lezárása
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483/2012. (XII. 14.) „Útépítés (Deák F.)” tárgyban Bojt
MÖK határozat
Község
Önkormányzatával
kötött
090004401 K számú támogatási szerződés
lezárása
484/2012. (XII. 14.) „Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése”
MÖK határozat
tárgyban Bojt Község Önkormányzatával
kötött 090004503 K számú támogatási
szerződés lezárása
485/2012. (XII. 14.) „Belterületi
felszíni
vízelvezető
MÖK határozat
rendszerének kiépítése” tárgyban Bojt
Község
Önkormányzatával
kötött
0900026/04
K
számú
támogatási
szerződés lezárása
486/2012. (XII. 14.) „Gyermekjóléti és Családsegítő iroda
MÖK határozat
kialakítása Bojton II. ütem” tárgyban Bojt
Község
Önkormányzatával
kötött
090009105 K számú támogatási szerződés
lezárása
487/2012. (XII. 14.) „Útépítés Bojt községben (Béke út)”
MÖK határozat
tárgyban Bojt Község Önkormányzatával
kötött 090010605 K számú támogatási
szerződés lezárása
488/2012. (XII. 14.) „Lakóépületből Polgármesteri Hivatal
MÖK határozat
kialakítása átalakítással II. ütem” tárgyban
Folyás Község Önkormányzatával kötött
090001401 D számú támogatási szerződés
lezárása
489/2012. (XII. 14.) „Településrendezési terv” tárgyban Folyás
MÖK határozat
Község
Önkormányzatával
kötött
090006201 K számú támogatási szerződés
lezárása
490/2012. (XII. 14.) „Községi Napköziotthonos Óvoda és
MÖK határozat
főzőkonyha kialakítása” tárgyban Folyás
Község
Önkormányzatával
kötött
0900007/02
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
491/2012. (XII. 14.) „Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése I.
MÖK határozat
ütem”
tárgyban
Folyás
Község
Önkormányzatával kötött 090005403
számú támogatási szerződés lezárása
492/2012. (XII. 14.) „Meglévő épületben óvoda kialakítása”
MÖK határozat
tárgyban
Folyás
Község
Önkormányzatával kötött 090010205 D
számú támogatási szerződés lezárása
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493/2012. (XII. 14.) „Általános Iskola: szaktanterem és
MÖK határozat
közösségi
ház
energiatakarékos
fűtéskorszerűsítése” tárgyban Gáborján
Község
Önkormányzatával
kötött
0900001/01
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
494/2012. (XII. 14.) „Útépítés (Hunyadi János u.)” tárgyban
MÖK határozat
Gáborján Község Önkormányzatával
kötött 090001901 K számú támogatási
szerződés lezárása
495/2012. (XII. 14.) „Útépítés (Ady E. u. I. ütem, Ady–Szántó
MÖK határozat
Kovács János u.)” tárgyban Gáborján
Község
Önkormányzatával
kötött
090001102 számú támogatási szerződés
lezárása
496/2012. (XII. 14.) „Útépítés (Landler u.)” tárgyban Gáborján
MÖK határozat
Község
Önkormányzatával
kötött
090001303 számú támogatási szerződés
lezárása
497/2012. (XII. 14.) „Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
MÖK határozat
fogadóépületének kialakítása” tárgyban
Gáborján Község Önkormányzatával
kötött 0900028/04 D számú támogatási
szerződés lezárása
498/2012. (XII. 14.) „A Gáborjáni Óvoda felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Gáborján Község Önkormányzatával
kötött 090009205 D számú támogatási
szerződés lezárása
499/2012. (XII. 14.) „Kossuth Lajos utca aszfalt út-, és
MÖK határozat
vízelvezető rendszer építés” tárgyban
Gáborján Község Önkormányzatával
kötött 090004305 K számú támogatási
szerződés lezárása
500/2012. (XII. 14.) „Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak
MÖK határozat
korszerűsítése” tárgyban Gáborján Község
Önkormányzatával kötött 090000806 D
számú támogatási szerződés lezárása
501/2012. (XII. 14.) „Intézmények akadálymentesítése I.”
MÖK határozat
tárgyban
Gáborján
Község
Önkormányzatával kötött 090003106 L
számú támogatási szerződés lezárása
502/2012. (XII. 14.) „Településrendezési
terv”
tárgyban
MÖK határozat
Görbeháza Község Önkormányzatával
kötött 090001701 K számú támogatási
szerződés lezárása
503/2012. (XII. 14.) „Belterületi
belvíz
rekonstrukció”
MÖK határozat
tárgyban
Görbeháza
Község
Önkormányzatával kötött 090001801 K
számú támogatási szerződés lezárása
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504/2012. (XII. 14.) „Orvosi rendelő bővítése” tárgyban
MÖK határozat
Görbeháza Község Önkormányzatával
kötött 090000202 D számú támogatási
szerződés lezárása
505/2012. (XII. 14.) „Útépítés (Aradi-Dózsa Gy. utca II.
MÖK határozat
ütem)” tárgyban Görbeháza Község
Önkormányzatával kötött 090001703
számú támogatási szerződés lezárása
506/2012. (XII. 14.) „Belterületi vízrendezés (II. ütem I.
MÖK határozat
szakasz)” tárgyban Görbeháza Község
Önkormányzatával kötött 090004703
számú támogatási szerződés lezárása
507/2012. (XII. 14.) „Egészségügyi gép-műszer beszerzés”
MÖK határozat
tárgyban
Görbeháza
Község
Önkormányzatával kötött 0900047/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
508/2012. (XII. 14.) „Települési
szennyvízcsatornázásMÖK határozat
szennyvíztisztítás I. ütem” tárgyban
Görbeháza Község Önkormányzatával
kötött 090010705 K számú támogatási
szerződés lezárása
509/2012. (XII. 14.) „Tornaterem építése (térségi beruházás)”
MÖK határozat
tárgyban
Körösszakál
Község
Önkormányzatával kötött 090003901 D
számú támogatási szerződés lezárása
510/2012. (XII. 14.) „Térségi tornaterem építése” tárgyban
MÖK határozat
Körösszakál Község Önkormányzatával
kötött 090008801 K számú támogatási
szerződés lezárása
511/2012. (XII. 14.) „Általános iskola tornateremmel való
MÖK határozat
bővítése II. ütem” tárgyban Körösszakál
Község
Önkormányzatával
kötött
0900018/02
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
512/2012. (XII. 14.) „Nemzetiségi
Általános
Iskola
MÖK határozat
tornateremmel való bővítése II. ütem”
tárgyban
Körösszakál
Község
Önkormányzatával kötött 090006002
számú támogatási szerződés lezárása
513/2012. (XII. 14.) „Gondozási
Központ
kialakítása
MÖK határozat
Körösszakálban I. ütem” tárgyban
Körösszakál Község Önkormányzatával
kötött 0900016/04 D számú támogatási
szerződés lezárása
514/2012. (XII. 14.) „Turisztikai
szálláshely
kialakítása”
MÖK határozat
tárgyban
Körösszakál
Község
Önkormányzatával kötött 0900045/04 K
számú támogatási szerződés lezárása
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515/2012. (XII. 14.) „Nemzetiségi
Általános
Iskola
MÖK határozat
tornatermének szociális létesítménnyel
való bővítése II. ütem (Piac tér 3. sz. Hrsz:
196.)” tárgyban Körösszakál Község
Önkormányzatával kötött 090001306 L
számú támogatási szerződés lezárása
516/2012. (XII. 14.) „Polgármesteri Hivatal építése I. ütem”
MÖK határozat
tárgyban
Mezősas
Község
Önkormányzatával kötött 0900026/01 D
számú támogatási szerződés lezárása
517/2012. (XII. 14.) „Polgármesteri Hivatal építése” tárgyban
MÖK határozat
Mezősas
Község
Önkormányzatával
kötött 090007401 K számú támogatási
szerződés lezárása
518/2012. (XII. 14.) „Felszíni vízelvezető rendszer (I. ütem III.
MÖK határozat
szak, II. ütem III. szakasz)” tárgyban
Mezősas
Község
Önkormányzatával
kötött 090007001 K számú támogatási
szerződés lezárása
519/2012. (XII. 14.) „Polgármesteri Hivatal építése II. ütem”
MÖK határozat
tárgyban
Mezősas
Község
Önkormányzatával kötött 0900035/02 D
számú támogatási szerződés lezárásához
520/2012. (XII. 14.) „Felszíni vízelvezető rendszer építése (I.
MÖK határozat
II. ütem)” tárgyban Mezősas Község
Önkormányzatával kötött 090004502
számú támogatási szerződés lezárása
521/2012. (XII. 14.) „Ivóvízhálózat fejlesztése (Bem J.,
MÖK határozat
Heréskerti u.)” tárgyban Mezősas Község
Önkormányzatával kötött 090007602
számú támogatási szerződés lezárása
522/2012. (XII. 14.) „Polgármesteri hivatalon belül közösségi
MÖK határozat
színtér építése és berendezése” tárgyban
Mezősas
Község
Önkormányzatával
kötött 0900030/03 D számú támogatási
szerződés lezárása
523/2012. (XII. 14.) „Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése”
MÖK határozat
tárgyban
Mezősas
Község
Önkormányzatával kötött 090003103
számú támogatási szerződés lezárása
524/2012. (XII. 14.) „Óvoda konyha felújítása és HACCP
MÖK határozat
rendszer bevezetése” tárgyban Mezősas
Község
Önkormányzatával
kötött
0900044/04
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
525/2012. (XII. 14.) „Polgármesteri Hivatal építése III. ütem”
MÖK határozat
tárgyban
Mezősas
Község
Önkormányzatával kötött 0900037/04 K
számú támogatási szerződés lezárása
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526/2012. (XII. 14.) „Gondozási központ felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Mezősas
Község
Önkormányzatával
kötött 090000105 D számú támogatási
szerződés lezárása
527/2012. (XII. 14.) „Útépítés (Irinyi utca)” tárgyban Mezősas
MÖK határozat
Község
Önkormányzatával
kötött
090001405 K számú támogatási szerződés
lezárása
528/2012. (XII. 14.) „Rákóczi utca felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Mezősas
Község
Önkormányzatával
kötött 090008405 K számú támogatási
szerződés lezárása
529/2012. (XII. 14.) „Idősek napközi otthona felújítása
MÖK határozat
(bútorzatcsere)”
tárgyban
Mezősas
Község
Önkormányzatával
kötött
090000806 L számú támogatási szerződés
lezárása
530/2012. (XII. 14.) „Gondozási Központ gáz- és fűtésszerelési
MÖK határozat
munkálatai” tárgyban Mezősas Község
Önkormányzatával kötött 090001506 L
számú támogatási szerződés lezárása
531/2012. (XII. 14.) „Toldi és Béke utcák felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Mezősas
Község
Önkormányzatával
kötött 090001606 L számú támogatási
szerződés lezárása
532/2012. (XII. 14.) „Óvoda épület felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Mezősas
Község
Önkormányzatával
kötött 090001806 K számú támogatási
szerződés lezárása
533/2012. (XII. 14.) „Mentőállomás és alapellátás, sürgősségi
MÖK határozat
ügyelet építése” tárgyban Polgár Város
Önkormányzatával kötött 0900037/01 D
számú támogatási szerződés lezárása
534/2012. (XII. 14.) „Bessenyei úti óvoda fűtési rendszerének
MÖK határozat
leválasztása és folyosó burkolása”
tárgyban Polgár Város Önkormányzatával
kötött 090004801 K számú támogatási
szerződés lezárása
535/2012. (XII. 14.) „Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és
MÖK határozat
Szakképző Iskola, Diákotthon Zólyom úti
intézményegységének
tetőszigetelés
felújítása”
tárgyban
Polgár
Város
Önkormányzatával kötött 090004702
számú támogatási szerződés lezárása
536/2012. (XII. 14.) támogatott „Óvoda tetőszigetelésének
MÖK határozat
felújítási munkái” tárgyban Polgár Város
Önkormányzatával kötött 090004403
számú támogatási szerződés lezárása
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537/2012. (XII. 14.) „Szennyvíztisztító telep építése” tárgyban
MÖK határozat
Polgár Város Önkormányzatával kötött
090006403 számú támogatási szerződés
lezárása
538/2012. (XII. 14.) „Egészségügyi gép-műszer beszerzés”
MÖK határozat
tárgyban Polgár Város Önkormányzatával
kötött 0900008/04 D számú támogatási
szerződés lezárása
539/2012. (XII. 14.) „Szakiskola infrastruktúra fejlesztése”
MÖK határozat
tárgyban Polgár Város Önkormányzatával
kötött 090005204 D számú támogatási
szerződés lezárása
540/2012. (XII. 14.) „Ravatalozó felújítása” tárgyban Polgár
MÖK határozat
Város
Önkormányzatával
kötött
090010305 D számú támogatási szerződés
lezárása
541/2012. (XII. 14.) „Polgár, Bercsényi és Dankó P. utca
MÖK határozat
útépítés”
tárgyban
Polgár
Város
Önkormányzatával kötött 090004705 K
számú támogatási szerződés lezárása
542/2012. (XII. 14.) „Móricz utcai iskolabővítés” tárgyban
MÖK határozat
Polgár Város Önkormányzatával kötött
090004805 K számú támogatási szerződés
lezárása
543/2012. (XII. 14.) „Rendőrség
épületének
felújítása”
MÖK határozat
tárgyban Polgár Város Önkormányzatával
kötött 090000606 D számú támogatási
szerződés lezárása
544/2012. (XII. 14.) „Útépítés Polgáron (Ibolya, Szondi, Szőlő,
MÖK határozat
Újtelep, Toldi, Wesselényi u.)” tárgyban
Polgár Város Önkormányzatával kötött
090004306 L számú támogatási szerződés
lezárása
545/2012. (XII. 14.) „Az önkormányzatok tulajdonában lévő
MÖK határozat
középületek akadálymentesítése” tárgyban
Polgár Város Önkormányzatával kötött
090005806 L számú támogatási szerződés
lezárása
546/2012. (XII. 14.) „Polgármesteri Hivatal épületén magastető
MÖK határozat
építés, külső felújítás II. ütem” tárgyban
Tiszagyulaháza
Község
Önkormányzatával kötött 0900013/01 D
számú támogatási szerződés lezárása
547/2012. (XII. 14.) „Napköziotthonos konyharész bővítése
MÖK határozat
szociális
konyhává”
tárgyban
Tiszagyulaháza
Község
Önkormányzatával kötött 0900034/02 D
számú támogatási szerződés lezárása
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548/2012. (XII. 14.) Napköziotthonos
óvoda
konyharész
MÖK határozat
bővítése szociális konyhává II. ütem”
tárgyban
Tiszagyulaháza
Község
Önkormányzatával kötött 0900007/03 D
számú támogatási szerződés lezárása
549/2012. (XII. 14.) „Óvoda felújítás, bővítés III. ütem”
MÖK határozat
tárgyban
Tiszagyulaháza
Község
Önkormányzatával kötött 0900018/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
550/2012. (XII. 14.) „Általános iskola felújítása, bővítése
MÖK határozat
Tiszagyulaházán”
tárgyban
Tiszagyulaháza
Község
Önkormányzatával kötött 090004706 L
számú támogatási szerződés lezárása
551/2012. (XII. 14.) „Művelődési Ház külső és belső
MÖK határozat
felújítása”
tárgyban
Tiszagyulaháza
Község
Önkormányzatával
kötött
090010005 D számú támogatási szerződés
lezárása
552/2012. (XII. 14.) „Útépítés (Ady E., Dózsa Gy. u.)”
MÖK határozat
tárgyban Told Község Önkormányzatával
kötött 090006901 K számú támogatási
szerződés lezárása
553/2012. (XII. 14.) „Gyermekjóléti szolgálat kialakítása”
MÖK határozat
tárgyban Told Község Önkormányzatával
kötött 0900010/04 D számú támogatási
szerződés lezárása
554/2012. (XII. 14.) „Óvoda felújítás Toldon” tárgyban Told
MÖK határozat
Község
Önkormányzatával
kötött
090003105 D számú támogatási szerződés
lezárása
555/2012. (XII. 14.) „Községi Óvoda konyhájának felújítása,
MÖK határozat
korszerűsítése” tárgyban Told Község
Önkormányzatával kötött 090001106 L
számú támogatási szerződés lezárása
556/2012. (XII. 14.) „Vizesblokk felújítása a Művelődési
MÖK határozat
Házban”
tárgyban
Told
Község
Önkormányzatával kötött 090005706 L
számú támogatási szerződés lezárása
557/2012. (XII. 14.) „Háziorvosi rendelő, csecsemő és
MÖK határozat
nővédelmi tanácsadó, fiókgyógyszertár
építése II. ütem” tárgyban Újtikos Község
Önkormányzatával kötött 0900012/01 D
számú támogatási szerződés lezárása
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558/2012. (XII. 14.) „Háziorvosi rendelő, csecsemő és
MÖK határozat
nővédelmi
tanácsadó,
valamint
fiókgyógyszertár kialakítása III. ütem”
tárgyban
Újtikos
Község
Önkormányzatával kötött 0900001/02 D
számú támogatási szerződés lezárása
559/2012. (XII. 14.) „Háziorvosi rendelő, csecsemő és
MÖK határozat
nővédelmi tanácsadó, fiókgyógyszertár
kialakítása” tárgyban Újtikos Község
Önkormányzatával kötött 0900003/03 D
számú támogatási szerződés lezárása
560/2012. (XII. 14.) „Orvosi
rendelő,
tanácsadó,
MÖK határozat
fiókgyógyszertár befejezése V. ütem”
tárgyban
Újtikos
Község
Önkormányzatával kötött 0900002/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
561/2012. (XII. 14.) „Településrendezési
terv
készítése”
MÖK határozat
tárgyban
Újtikos
Község
Önkormányzatával kötött 0900035/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
562/2012. (XII. 14.) „Óvoda régi épületének felújítása”
MÖK határozat
tárgyban
Újtikos
Község
Önkormányzatával kötött 090008205 D
számú támogatási szerződés lezárása
563/2012. (XII. 14.) „Meglévő óvoda konyhájának bővítése”
MÖK határozat
tárgyban
Újtikos
Község
Önkormányzatával kötött 090002806 L
számú támogatási szerződés lezárása
564/2012. (XII. 14.) „Felszíni vízrendezés (falualja öblözet)”
MÖK határozat
tárgyban
Váncsod
Község
Önkormányzatával kötött 090005401 K
számú támogatási szerződés lezárása
565/2012. (XII. 14.) „Felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése
MÖK határozat
II. ütem” tárgyban Váncsod Község
Önkormányzatával kötött 090002102
számú támogatási szerződés lezárása
566/2012. (XII. 14.) „Belterületi
vízrendezés
(Falualjai
MÖK határozat
övezet)” tárgyban Váncsod Község
Önkormányzatával kötött 090002003
számú támogatási szerződés lezárása
567/2012. (XII. 14.) „Belterületi vízrendezés Holt – Kiskőrös
MÖK határozat
öblözet II. főgyűjtő mellékágai” tárgyban
Váncsod
Község
Önkormányzatával
kötött 0900004/04 K számú támogatási
szerződés lezárása
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568/2012. (XII. 14.) „Váncsod belterületi vízrendezés II.
MÖK határozat
főgyűjtő
csatorna
mellékágainak
kialakítása; Nagyúszó-ér csatornáinak és a
falualji I-es főgyűjtő és Holt-Kiskőrös IIes
főgyűjtő
mellékágainak
tárgyban
Váncsod
rekonstrukciója”
Község
Önkormányzatával
kötött
090005305 K számú támogatási szerződés
lezárása
569/2012. (XII. 14.) „A váncsodi óvoda és konyhájának
MÖK határozat
felújítása, korszerűsítése (Kossuth u. 52.
sz., hrsz. 68.)” tárgyban Váncsod Község
Önkormányzatával kötött 090004106 L
számú támogatási szerződés lezárása
570/2012. (XII. 14.) „A váncsodi kultúrház és könyvtár
MÖK határozat
felújítása,
korszerűsítése”
tárgyban
Váncsod
Község
Önkormányzatával
kötött 090004206 L számú támogatási
szerződés lezárása
571/2012. (XII. 14.) „Szociális szolgáltató iroda kialakítása”
MÖK határozat
tárgyban
Váncsod
Község
Önkormányzatával kötött 090003606 L
számú támogatási szerződés lezárása
572/2012. (XII. 14.) Kiss
Gyula
és
Kiss
Gyuláné
MÖK határozat
(Hajdúböszörmény, Kovács A. u. 26.
szám alatti lakosok, mint dologi
kötelezettek a Hajdú-Bihar Megyei
Fejlesztési Tanáccsal kötött 090005720C
számú szerződés, valamint a 77/2006. (IX.
15.) TFT határozat alapján fennálló
2.757.217
Ft,
azaz
Kettőmillióhétszázötvenhétezer-kétszáztizenhét
Ft
tartozásukat 36 havi részletekben fizessék
meg.
573/2012. (XII. 14.) " Petőfi Ifjúsági ház és mozi
MÖK határozat
energiatakarékos
fűtéskorszerűsítése”
tárgyban
Derecske
Város
Önkormányzatával kötött 0900028/01 D
számú támogatási szerződés lezárása
574/2012. (XII. 14.) "Szennyvízrendszer
kiépítése
(Híd,
MÖK határozat
Kölcsey, Nyíl, Rövid u.)” tárgyban
Derecske Város Önkormányzatával kötött
090005101 K számú támogatási szerződés
lezárása
575/2012. (XII. 14.) "Belvízcsatorna
mederrendezése,
MÖK határozat
Szabadság u. vízgyűjtő területrendezés”
tárgyban
Derecske
Város
Önkormányzatával kötött 090005301 K
számú támogatási szerződés lezárása
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576/2012. (XII. 14.) "Felszíni vízelvezető renszer kiépítése”
MÖK határozat
tárgyban
Derecske
Város
Önkormányzatával kötött 090004402
számú támogatási szerződés lezárása
577/2012. (XII. 14.) „Bocskai István Általános és Művészeti
MÖK határozat
Iskola fiú és leány wc csoport kialakítása
épületének felújítása” tárgyban Derecske
Város
Önkormányzatával
kötött
090005703 számú támogatási szerződés
lezárása
578/2012. (XII. 14.) " Bocskai István Általános és Művészeti
MÖK határozat
Iskola épületének felújítása” tárgyban
Derecske Város Önkormányzatával kötött
090006303 számú támogatási szerződés
lezárása
579/2012. (XII. 14.) "Házi gondozás és a szociális étkeztetés
MÖK határozat
tárgyi feltételeinek javítása” tárgyban
Derecske Város Önkormányzatával kötött
0900020/04
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
580/2012. (XII. 14.) "Okmányiroda épületének bővítése és
MÖK határozat
felújítása” tárgyban Derecske Város
Önkormányzatával kötött 0900041/04 K
számú támogatási szerződés lezárása
581/2012. (XII. 14.) "Polgármesteri Hivatal, Köztársaság út 87.
MÖK határozat
sz. alatti épületének korszerűsítése”
tárgyban
Derecske
Város
Önkormányzatával kötött 0900051/04 K
számú támogatási szerződés lezárása
582/2012. (XII. 14.) "Szociális
alapellátásokat
biztosító
MÖK határozat
szolgáltatások
infrastrukturális
feltételeinek megteremtése” tárgyban
Derecske Város Önkormányzatával kötött
090007805 D számú támogatási szerződés
lezárása
583/2012. (XII. 14.) "Integrált iskolai oktatás infrastrukturális
MÖK határozat
feltételeinek megteremtése” tárgyban
Derecske Város Önkormányzatával kötött
090007905 D számú támogatási szerződés
lezárása
584/2012. (XII. 14.) "Útépítés (Kandia utca)” tárgyban
MÖK határozat
Derecske Város Önkormányzatával kötött
090007505 K számú támogatási szerződés
lezárása
585/2012. (XII. 14.) " Útépítés (Ady E. utca III. ütem)”
MÖK határozat
tárgyban
Hajdúbagos
Község
Önkormányzatával kötött 090001601 K
számú támogatási szerződés lezárása
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586/2012. (XII. 14.) "Életveszélyes tornaterem kiváltása II.
MÖK határozat
ütem” tárgyban Hajdúbagos Község
Önkormányzatával kötött 0900029/02 D
számú támogatási szerződés lezárása
587/2012. (XII. 14.) "Tornaterem épületgépészeti munkái”
MÖK határozat
tárgyban
Hajdúbagos
Község
Önkormányzatával kötött 090003602
számú támogatási szerződés lezárása
588/2012. (XII. 14.) "Belterületi útépítés (Bocskai u.)”
MÖK határozat
tárgyban
Hajdúbagos
Község
Önkormányzatával kötött 090004902
számú támogatási szerződés lezárása
589/2012. (XII. 14.) "Tornaterem
küzdőterének
burkoló
MÖK határozat
munkái” tárgyban Hajdúbagos Község
Önkormányzatával kötött 0900021/03 D
számú támogatási szerződés lezárása
590/2012. (XII. 14.) "Településrendezési
terv
készítése”
MÖK határozat
tárgyban
Hajdúbagos
Község
Önkormányzatával kötött 0900033/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
591/2012. (XII. 14.) "Hajdúbagos vízhálózat bővítése, az
MÖK határozat
Orgona és Szegfű utca összekötése”
tárgyban
Hajdúbagos
Község
Önkormányzatával kötött 090000306 K
számú támogatási szerződés lezárása
592/2012. (XII. 14.) "Művelődési ház felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Sáránd Község Önkormányzatával kötött
0900010/01
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
593/2012. (XII. 14.) "Polgármesteri Hivatal épületének belső
MÖK határozat
felújítása” tárgyban Sáránd Község
Önkormányzatával kötött 0900013/02 D
számú támogatási szerződés lezárása
594/2012. (XII. 14.) "Szociális
ellátás
fejlesztéséhez
MÖK határozat
személygépkocsi vásárlása” tárgyban
Sáránd Község Önkormányzatával kötött
0900027/02
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
595/2012. (XII. 14.) "Óvoda felújítás” tárgyban Sáránd Község
MÖK határozat
Önkormányzatával kötött 0900011/03 D
számú támogatási szerződés lezárása
596/2012. (XII. 14.) "Kossuth Lajos Általános- és Művészeti
MÖK határozat
Iskola bővítése” tárgyban Sáránd Község
Önkormányzatával kötött 0900053/04 K
számú támogatási szerződés lezárása
597/2012. (XII. 14.) "Napsugár óvoda felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Sáránd Község Önkormányzatával kötött
090008905 D számú támogatási szerződés
lezárása

15/2012.szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

598/2012. (XII. 14.) "A Művelődési ház belső felújítása
MÖK határozat
Sárándon” tárgyban Sáránd Község
Önkormányzatával kötött 090011305 D
számú támogatási szerződés lezárása
599/2012. (XII. 14.) "Óvoda konyhájának felújítása, konyhai
MÖK határozat
berendezések beszerzése befejező ütem"
tárgyban
Újtikos
Község
Önkormányzatával kötött 090001607L
számú támogatási szerződés lezárása
600/2012. (XII. 14.) "Kossuth utca útépítése" tárgyban Fülöp
MÖK határozat
Község
Önkormányzatával
kötött
090001407L számú támogatási szerződés
lezárása
601/2012. (XII. 14.) "Polgár, Diákotthon és Szakképző iskola
MÖK határozat
épületének homlokzati nyílászáró cseréje"
tárgyban Polgár Város Önkormányzatával
kötött 090000707D számú támogatási
szerződés lezárása
602/2012. (XII. 14.) "Nádudvar Rákóczi utca felújítás"
MÖK határozat
tárgyban
Nádudvar
Város
Önkormányzatával kötött 090000107U
számú támogatási szerződés lezárása
603/2012. (XII. 14.) "Bagamér, Kossuth-Zrínyi-Dózsa Gy. utca
MÖK határozat
burkolatfelújítása " tárgyban Bagamér
Nagyközség Önkormányzatával kötött
090000207U számú támogatási szerződés
lezárásasa
604/2012. (XII. 14.) "Nagykereki, Damjanich utca útépítése "
MÖK határozat
tárgyban
Nagykereki
Község
Önkormányzatával kötött 090000107K
számú támogatási szerződés lezárása
605/2012. (XII. 14.) "Hűtőtároló és iroda építése Nádudvaron"
MÖK határozat
tárgyban a Sajt-Kalmár Kft.-vel kötött
TRFC/EA/ba/0900006/2008
számú
támogatási szerződés lezárása
606/2012. (XII. 14.) "GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Kft. Iroda és
MÖK határozat
Raktár
Építése
Berettyóújfaluban"
tárgyban a GENERÁL-ÉPÍTŐ 98
Építőipari
Korlátolt
Felelősségű
Társasággal
kötött
TRFC/EA/ba/0900008/2008
számú
támogatási szerződés lezárása
607/2012. (XII. 14.) "Közmunkaprogram megvalósítása a
MÖK határozat
Hajdúböszörményi kistérségben" tárgyban
a
Hajdúsági
Többcélú
Kistérségi
Társulással
kötött
TRFC/EA/bc/0900001/2008.
számú
támogatási szerződés lezárása
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608/2012. (XII. 14.) "Sárréti
Közmunkaprogram
2008"
MÖK határozat
tárgyban a Sárréti Többcélú Kistérségi
Társulással
kötött
TRFC/EA/bc/0900002/2008.
számú
támogatási szerződés lezárása
609/2012. (XII. 14.) "Derecske-Létavértesi Közmunka 2008"
MÖK határozat
tárgyban a Derecske-Létavértesi Kistérség
Többcélú Kistérségi Társulással kötött
TRFC/EA/bc/0900013/2008.
számú
támogatási szerződés lezárása
610/2012. (XII. 14.) "Humáninfrastruktúra
fejlesztése
MÖK határozat
mentőhelikopter leszállóhely létesítése - a
Kenézy Gyula Kórházban" tárgyban a
Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat
Kenézy
Gyula
Kórház
és
Rendelőintézettel
kötött
TRFC/EA/t/0900053/2005
számú
támogatási szerződés lezárása
611/2012. (XII. 14.) „Apartman ház bővítése” tárgyú fejlesztés
MÖK határozat
megvalósítására TTFC/EA/0900003/2003.
számon megkötésre került támogatási
szerződéssel
összefüggésben
részletfizetést engedélyezése
612/2012. (XII. 14.) „FORTUNATO” Ingatlanforgalmazó és
MÖK határozat
Fejlesztő Kft. részére, a „Hévízkút és
hévízellátás infrastrukturális beruházása”
tárgyú
fejlesztés
megvalósítására
TRFC/EA/ba/0900009/2008.
számon
megkötésre került támogatási szerződése
ügyében – a Támogatott kérelmére,
szakértői értékelés figyelembe vételével:
− a Tanács 220/2011. (X. 21.) ÉARFT
határozatát visszavonja,
− a Támogatottal szemben fennálló
összesen 51.831.176,- Ft követelés –
melyből a tőke 43.193.807,- Ft, a
kamat 7.989.369,- Ft,- – törlését
elrendeli,
a Támogatottnak a támogatási szerződés
1. sz. melléklete 2.b) pontja szerinti, 2
évre vállalt adózás előtti eredmény
növelésére vonatkozó kötelezettségét
2010.01.01-től két üzleti évre felfüggeszti.
613/2012. (XII. 14.) Hozzájárulás Tóth Attila, a megyei
MÖK határozat
közgyűlés alelnöke a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
kuratóriumának elnöki tisztségét betöltse.
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614/2012. (XII. 14.) Hozzájárulás
Dr.
Györgyi
Zoltán
MÖK határozat
köztisztviselőnek, megyei főjegyzőnek a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz
2013. január 1. napjával történő végleges
áthelyezéséhez.

2012. december 18.
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462/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. december 14-ei ülése napirendjét
a következők szerint fogadja el:
1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet elfogadására, önkormányzati
rendelet módosítására, valamint alapítvány támogatására
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi üléstervének
elfogadására
3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. által kezelt támogatási
szerződések lezárására, részletfizetéssel kapcsolatos döntésre
4. Előterjesztés hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására,
egyedi döntésre
5. Előterjesztés személyi döntésekre
Különfélék
Interpellációk, bejelentések
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 14.

463/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a következő
alapítványnak biztosít támogatást:
Az alapítvány neve
1.

Támogatási
összeg (Ft)

Földesi Óvodásokért
50 000
Alapítvány

Támogatási cél

Támogatás
fedezete

Karácsonyi Rendezvény

Elnöki keret

A közgyűlés felkéri elnökét a támogatási szerződés megkötésére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.

464/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (1) bekezdése és a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
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8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján
a 2013. évi üléstervét a következők szerint fogadja el:
2013. február 15. (péntek)
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
elfogadására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2012. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről,
illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés az Partium ETT alapdokumentumainak elfogadására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Irodájának 2012.
évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott 2012. évi feladatok ellátásáról és a támogatás
felhasználásáról
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés területfejlesztési feladatokra biztosított támogatáshoz kapcsolódó szakmai és
pénzügyi beszámolóra
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására,
módosítására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

2013. március 22. (péntek)
Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
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Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
a közgyűlés bizottságai
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Előterjesztés a megyei területfejlesztési koncepció tervezetének elfogadására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Tájékoztató a megyében működő gazdasági kamarák tevékenységéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Tájékoztató Hajdú-Bihar megye mezőgazdasági helyzetéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Tájékoztató a Hajdú-Bihar megyei LEADER Akciócsoportok tevékenységéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai,
pénzügyi tervéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására,
módosítására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

2013. május 10. (péntek)
Előterjesztés a megyei területfejlesztési koncepció elfogadására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló
zárszámadási rendelet, valamint az önkormányzat és hivatala adatait összevontan tartalmazó,
könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi ellenőrzésének tapasztalatairól
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
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Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi szakmaiés gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, valamint tájékoztató az
ENEREA Nonprofit Kft. és az INNOVA Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai- és gazdálkodási
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására,
módosítására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Tájékoztató Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási helyzetéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
2013. június 7. (péntek)
Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző
okokról, a szükséges tennivalókról
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Tájékoztató a megye sportéletének helyzetéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Tájékoztató a Hajdú-Bihar megyében élő ifjúság helyzetéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző
okokról, a szükséges tennivalókról
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a Partium ETT létrehozására biztosított támogatáshoz kapcsolódó szakmai és
pénzügyi beszámolóra
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására,
módosítására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
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Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
(A közgyűlés ezen az ülésén közmeghallgatást tart)
2013. szeptember 27. (péntek)
Tájékoztató a megye közlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Tájékoztató a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács tevékenységéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2013. évi első félévi
helyzetéről
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak
2013. évi adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervére
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására,
módosítására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
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2013. november 22. (péntek) MEGYENAP

2013. november 29. (péntek)
Tájékoztató debreceni agglomerációt érintő hulladékgazdálkodási rekultivációs munkákról
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Előterjesztés a Hajdú-Bihar
I-III. negyedéves helyzetéről
Előterjesztő:
Véleményezik:

Megyei

Önkormányzat

gazdálkodásának

2013.

évi

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
a közgyűlés bizottságai

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására,
módosítására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

2013. december 13. (péntek)
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának
átmeneti szabályairól
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. évi üléstervének
elfogadására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:
a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására,
módosítására
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
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Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
Előterjesztő:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
aktualitás szerint, illetve 2013. december 31.

465/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A közgyűlés a 3. számú, a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Ügynökség NKft. által
kezelt szerződésekről szóló előterjesztés I-CXXXIII. határozati javaslatairól egyben szavaz.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 14.

466/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott " Útépítés
(Petőfi u. Jókai u.)” tárgyban Bedő Község Önkormányzatával kötött 090007101 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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467/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott " Felszíni
vízelvezető (belterület II. ütem)” tárgyban Berekböszörmény Község Önkormányzatával
kötött 090004101 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 16-án megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

468/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott " Útépítés
(Zrínyi – Szabadság - Béke út)” tárgyban Berekböszörmény Község Önkormányzatával kötött
090002601 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 16-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

469/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott " Felszíni
vízelvezető rendszer kiépítése)” tárgyban Berekböszörmény Község Önkormányzatával kötött
090005802 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 16-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

470/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "Belterületi
útépítés (Zrínyi – Béke u.)” tárgyban Berekböszörmény Község Önkormányzatával kötött
090006202 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 16-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

471/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2003 előirányzatból támogatott
"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása” tárgyban Berekböszörmény Község
Önkormányzatával kötött 0900023/03 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 16-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

472/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott "100
férőhelyes óvodaépület II. ütemének 2-es szakasza beruházása” tárgyban Berekböszörmény
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Község Önkormányzatával kötött 0900003/04 K számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 16-án
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

473/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott "
Napköziotthonos konyha étkezőjének wc- blokk kialakítása” tárgyban Berekböszörmény
Község Önkormányzatával kötött 090001105 D számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 16-án
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

474/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott
"Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feltételeinek kialakítása” tárgyban Berekböszörmény
Község Önkormányzatával kötött 090002505 D számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 16-án
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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475/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Napközi
otthonos óvoda konyha felújítási munkái és a HACCP rendszer kiépítése” tárgyban
Berekböszörmény Község Önkormányzatával kötött 090000906 L számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012. 11. 16-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

476/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott
„Konferencia központ és Házasságkötő építése” tárgyban Biharkeresztes Város
Önkormányzatával kötött 0900008/01 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

477/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Táncsics út)” tárgyban Biharkeresztes Város Önkormányzatával kötött 090001201 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

478/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Szigligeti u.)” tárgyban Biharkeresztes Város Önkormányzatával kötött 090002402 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

479/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2003 előirányzatból támogatott „Orvosi
rendelő épületének nyílászáró korszerűsítése” tárgyban Biharkeresztes Város
Önkormányzatával kötött 0900031/03 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

480/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Kazinczy – Akác utcák)” tárgyban Biharkeresztes Város Önkormányzatával kötött
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090001003 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

481/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott
„Biharkeresztes és Ártánd közös szennyvíztisztító telepének építése” tárgyban Biharkeresztes
Város Önkormányzatával kötött 090011905 K számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

482/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott
„Biharkeresztes és Ártánd szennyvíz-csatorna-hálózatának építése” tárgyban Biharkeresztes
Város Önkormányzatával kötött 090004806 L számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

15/2012.szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

483/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Deák F.)” tárgyban Bojt Község Önkormányzatával kötött 090004401 K számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

484/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott „Felszíni
vízelvezető rendszer kiépítése” tárgyban Bojt Község Önkormányzatával kötött 090004503 K
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

485/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott
„Belterületi felszíni vízelvezető rendszerének kiépítése” tárgyban Bojt Község
Önkormányzatával kötött 0900026/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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486/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott
„Gyermekjóléti és Családsegítő iroda kialakítása Bojton II. ütem” tárgyban Bojt Község
Önkormányzatával kötött 090009105 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

487/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott „Útépítés
Bojt községben (Béke út)” tárgyban Bojt Község Önkormányzatával kötött 090010605 K
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

488/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott
„Lakóépületből Polgármesteri Hivatal kialakítása átalakítással II. ütem” tárgyban Folyás
Község Önkormányzatával kötött 090001401 D számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

489/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott
„Településrendezési terv” tárgyban Folyás Község Önkormányzatával kötött 090006201 K
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

490/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott „Községi
Napköziotthonos Óvoda és főzőkonyha kialakítása” tárgyban Folyás Község
Önkormányzatával kötött 0900007/02 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

491/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott „Felszíni
vízelvezető rendszer kiépítése I. ütem” tárgyban Folyás Község Önkormányzatával kötött
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090005403 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

492/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott „Meglévő
épületben óvoda kialakítása” tárgyban Folyás Község Önkormányzatával kötött 090010205 D
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
493/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott „Általános
Iskola: szaktanterem és közösségi ház energiatakarékos fűtéskorszerűsítése” tárgyban
Gáborján Község Önkormányzatával kötött 0900001/01 D számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009.
(IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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494/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Hunyadi János u.)” tárgyban Gáborján Község Önkormányzatával kötött 090001901 K
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

495/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Ady E. u. I. ütem, Ady–Szántó Kovács János u.)” tárgyban Gáborján Község
Önkormányzatával kötött 090001102 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

496/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Landler u.)” tárgyban Gáborján Község Önkormányzatával kötött 090001303 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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497/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott
„Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat fogadóépületének kialakítása” tárgyban Gáborján
Község Önkormányzatával kötött 0900028/04 D számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

498/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott „A
Gáborjáni Óvoda felújítása” tárgyban Gáborján Község Önkormányzatával kötött 090009205
D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

499/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott „Kossuth
Lajos utca aszfalt út-, és vízelvezető rendszer építés” tárgyban Gáborján Község
Önkormányzatával kötött 090004305 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

500/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2006 előirányzatból támogatott
„Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak korszerűsítése” tárgyban Gáborján Község
Önkormányzatával kötött 090000806 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

501/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott
„Intézmények akadálymentesítése I.” tárgyban Gáborján Község Önkormányzatával kötött
090003106 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

502/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott
„Településrendezési terv” tárgyban Görbeháza Község Önkormányzatával kötött
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090001701 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

503/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott
„Belterületi belvíz rekonstrukció” tárgyban Görbeháza Község Önkormányzatával kötött
090001801 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

504/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott „Orvosi
rendelő bővítése” tárgyban Görbeháza Község Önkormányzatával kötött 090000202 D számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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505/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Aradi-Dózsa Gy. utca II. ütem)” tárgyban Görbeháza Község Önkormányzatával kötött
090001703 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

506/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott
„Belterületi vízrendezés (II. ütem I. szakasz)” tárgyban Görbeháza Község Önkormányzatával
kötött 090004703 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

507/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott
„Egészségügyi gép-műszer beszerzés” tárgyban Görbeháza Község Önkormányzatával kötött
0900047/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
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508/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott „Települési
szennyvízcsatornázás-szennyvíztisztítás
I.
ütem”
tárgyban
Görbeháza
Község
Önkormányzatával kötött 090010705 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

509/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott
„Tornaterem építése (térségi beruházás)” tárgyban Körösszakál Község Önkormányzatával
kötött 090003901 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

510/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott „Térségi
tornaterem építése” tárgyban Körösszakál Község Önkormányzatával kötött 090008801 K
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

511/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott „Általános
iskola tornateremmel való bővítése II. ütem” tárgyban Körösszakál Község
Önkormányzatával kötött 0900018/02 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

512/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott
„Nemzetiségi Általános Iskola tornateremmel való bővítése II. ütem” tárgyban Körösszakál
Község Önkormányzatával kötött 090006002 számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

513/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott
„Gondozási Központ kialakítása Körösszakálban I. ütem” tárgyban Körösszakál Község
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Önkormányzatával kötött 0900016/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

514/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott
„Turisztikai szálláshely kialakítása” tárgyban Körösszakál Község Önkormányzatával kötött
0900045/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
515/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott
„Nemzetiségi Általános Iskola tornatermének szociális létesítménnyel való bővítése II. ütem
(Piac tér 3. sz. Hrsz: 196.)” tárgyban Körösszakál Község Önkormányzatával kötött
090001306 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
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516/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott
„Polgármesteri Hivatal építése I. ütem” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával kötött
0900026/01 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

517/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott
„Polgármesteri Hivatal építése” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával kötött
090007401 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

518/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott „Felszíni
vízelvezető rendszer (I. ütem III. szak, II. ütem III. szakasz)” tárgyban Mezősas Község
Önkormányzatával kötött 090007001 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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519/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott
„Polgármesteri Hivatal építése II. ütem” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával kötött
0900035/02 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

520/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott „Felszíni
vízelvezető rendszer építése (I. II. ütem)” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával kötött
090004502 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
521/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott
„Ivóvízhálózat fejlesztése (Bem J., Heréskerti u.)” tárgyban Mezősas Község
Önkormányzatával kötött 090007602 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
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522/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2003 előirányzatból támogatott
„Polgármesteri hivatalon belül közösségi színtér építése és berendezése” tárgyban Mezősas
Község Önkormányzatával kötött 0900030/03 D számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

523/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott „Felszíni
vízelvezető rendszer kiépítése” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával kötött
090003103 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

524/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott „Óvoda
konyha felújítása és HACCP rendszer bevezetése” tárgyban Mezősas Község
Önkormányzatával kötött 0900044/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

525/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott
„Polgármesteri Hivatal építése III. ütem” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával kötött
0900037/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.

526/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott
„Gondozási központ felújítása” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával kötött
090000105 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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527/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Irinyi utca)” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával kötött 090001405 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

528/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott „Rákóczi
utca felújítása” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával kötött 090008405 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

529/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Idősek
napközi otthona felújítása (bútorzatcsere)” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával
kötött 090000806 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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530/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott
„Gondozási Központ gáz- és fűtésszerelési munkálatai” tárgyban Mezősas Község
Önkormányzatával kötött 090001506 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

531/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Toldi és
Béke utcák felújítása” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával kötött 090001606 L
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

532/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2006 előirányzatból támogatott „Óvoda
épület felújítása” tárgyban Mezősas Község Önkormányzatával kötött 090001806 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 23-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.

15/2012.szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

533/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott
„Mentőállomás és alapellátás, sürgősségi ügyelet építése” tárgyban Polgár Város
Önkormányzatával kötött 0900037/01 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

534/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott „Bessenyei
úti óvoda fűtési rendszerének leválasztása és folyosó burkolása” tárgyban Polgár Város
Önkormányzatával kötött 090004801 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

535/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott
„Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon Zólyom úti
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intézményegységének tetőszigetelés felújítása” tárgyban Polgár Város Önkormányzatával
kötött 090004702 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

536/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott „Óvoda
tetőszigetelésének felújítási munkái” tárgyban Polgár Város Önkormányzatával kötött
090004403 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
537/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott
„Szennyvíztisztító telep építése” tárgyban Polgár Város Önkormányzatával kötött 090006403
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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538/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott
„Egészségügyi gép-műszer beszerzés” tárgyban Polgár Város Önkormányzatával kötött
0900008/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

539/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott
„Szakiskola infrastruktúra fejlesztése” tárgyban Polgár Város Önkormányzatával kötött
090005204 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

540/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott
„Ravatalozó felújítása” tárgyban Polgár Város Önkormányzatával kötött 090010305 D számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

15/2012.szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

541/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott „Polgár,
Bercsényi és Dankó P. utca útépítés” tárgyban Polgár Város Önkormányzatával kötött
090004705 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

542/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott „Móricz
utcai iskolabővítés” tárgyban Polgár Város Önkormányzatával kötött 090004805 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

543/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2006 előirányzatból támogatott
„Rendőrség épületének felújítása” tárgyban Polgár Város Önkormányzatával kötött
090000606 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

544/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Útépítés
Polgáron (Ibolya, Szondi, Szőlő, Újtelep, Toldi, Wesselényi u.)” tárgyban Polgár Város
Önkormányzatával kötött 090004306 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

545/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Az
önkormányzatok tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése” tárgyban Polgár Város
Önkormányzatával kötött 090005806 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 27-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

546/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott
„Polgármesteri Hivatal épületén magastető építés, külső felújítás II. ütem” tárgyban
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Tiszagyulaháza Község Önkormányzatával kötött 0900013/01 D számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009.
(IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

547/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott
„Napköziotthonos konyharész bővítése szociális konyhává” tárgyban Tiszagyulaháza Község
Önkormányzatával kötött 0900034/02 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
548/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2003 előirányzatból támogatott
„Napköziotthonos óvoda konyharész bővítése szociális konyhává II. ütem” tárgyban
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatával kötött 0900007/03 D számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009.
(IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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549/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott „Óvoda
felújítás, bővítés III. ütem” tárgyban Tiszagyulaháza Község Önkormányzatával kötött
0900018/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

550/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Általános
iskola felújítása, bővítése Tiszagyulaházán” tárgyban Tiszagyulaháza Község
Önkormányzatával kötött 090004706 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

551/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott
„Művelődési Ház külső és belső felújítása” tárgyban Tiszagyulaháza Község
Önkormányzatával kötött 090010005 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 26-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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552/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Ady E., Dózsa Gy. u.)” tárgyban Told Község Önkormányzatával kötött 090006901 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

553/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott
„Gyermekjóléti szolgálat kialakítása” tárgyban Told Község Önkormányzatával kötött
0900010/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

554/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott „Óvoda
felújítás Toldon” tárgyban Told Község Önkormányzatával kötött 090003105 D számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

555/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Községi
Óvoda konyhájának felújítása, korszerűsítése” tárgyban Told Község Önkormányzatával
kötött 090001106 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
556/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott
„Vizesblokk felújítása a Művelődési Házban” tárgyban Told Község Önkormányzatával
kötött 090005706 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

557/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott
„Háziorvosi rendelő, csecsemő és nővédelmi tanácsadó, fiókgyógyszertár építése II. ütem”
tárgyban Újtikos Község Önkormányzatával kötött 0900012/01 D számú támogatási
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szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

558/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott
„Háziorvosi rendelő, csecsemő és nővédelmi tanácsadó, valamint fiókgyógyszertár kialakítása
III. ütem” tárgyban Újtikos Község Önkormányzatával kötött 0900001/02 D számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
559/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2003 előirányzatból támogatott
„Háziorvosi rendelő, csecsemő és nővédelmi tanácsadó, fiókgyógyszertár kialakítása”
tárgyban Újtikos Község Önkormányzatával kötött 0900003/03 D számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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560/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott „Orvosi
rendelő, tanácsadó, fiókgyógyszertár befejezése V. ütem” tárgyban Újtikos Község
Önkormányzatával kötött 0900002/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

561/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott
„Településrendezési terv készítése” tárgyban Újtikos Község Önkormányzatával kötött
0900035/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

562/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott „Óvoda
régi épületének felújítása” tárgyban Újtikos Község Önkormányzatával kötött 090008205 D
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
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563/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Meglévő
óvoda konyhájának bővítése” tárgyban Újtikos Község Önkormányzatával kötött 090002806
L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 11. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

564/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott „Felszíni
vízrendezés (falualja öblözet)” tárgyban Váncsod Község Önkormányzatával kötött
090005401 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

565/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott „Felszíni
vízelvezető rendszerek kiépítése II. ütem” tárgyban Váncsod Község Önkormányzatával
kötött 090002102 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

566/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott
„Belterületi vízrendezés (Falualjai övezet)” tárgyban Váncsod Község Önkormányzatával
kötött 090002003 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

567/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott
„Belterületi vízrendezés Holt – Kiskőrös öblözet II. főgyűjtő mellékágai” tárgyban Váncsod
Község Önkormányzatával kötött 0900004/04 K számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

568/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott „Váncsod
belterületi vízrendezés II. főgyűjtő csatorna mellékágainak kialakítása; Nagyúszó-ér
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csatornáinak és a falualji I-es főgyűjtő és Holt-Kiskőrös II-es főgyűjtő mellékágainak
rekonstrukciója” tárgyban Váncsod Község Önkormányzatával kötött 090005305 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. december 31.
569/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „A
váncsodi óvoda és konyhájának felújítása, korszerűsítése (Kossuth u. 52. sz., hrsz. 68.)”
tárgyban Váncsod Község Önkormányzatával kötött 090004106 L számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

570/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „A
váncsodi kultúrház és könyvtár felújítása, korszerűsítése” tárgyban Váncsod Község
Önkormányzatával kötött 090004206 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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571/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Szociális
szolgáltató iroda kialakítása”
tárgyban Váncsod Község Önkormányzatával kötött
090003606 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

572/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja, a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 2. § s)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján hozzájárul ahhoz, hogy Kiss Gyula és Kiss Gyuláné
(Hajdúböszörmény, Kovács A. u. 26. szám alatti lakosok, mint dologi kötelezettek a
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Tanáccsal kötött 090005720C számú szerződés, valamint a
77/2006. (IX. 15.) TFT határozat alapján fennálló 2.757.217 Ft, azaz Kettőmillióhétszázötvenhétezer-kétszáztizenhét Ft tartozásukat 36 havi részletekben fizessék meg a
következő feltételek mellett:
− A futamidő kezdete – a peres eljárásra való tekintettel – a bírósági végzés jogerőre
emelkedését követő hónap 15. napja, majd ezt követő minden hónap 15. napja.
− Az első részlet összege 76.602 Ft, ezt követően havi 76.589 Ft fizetendő.
− A fizetési megállapodás megkötésének feltétele a Hajdúböszörmény 8326/2 hrsz-ú ingatlanról
30 napnál nem régebbi értékbecslés becsatolása. Amennyiben az értékbecslés alapján az
ingatlan nem nyújt fedezetet a fennálló tartozásra, úgy további fedezet nyújtása szükséges.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a részletfizetés fenti feltételeit rögzítő fizetési
megállapodás megkötésére.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatát a Magyar Államkincstár
Követeléseket és Közösségi Támogatásokat Kezelő Főosztály részére küldje meg.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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573/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott " Petőfi
Ifjúsági ház és mozi energiatakarékos fűtéskorszerűsítése” tárgyban Derecske Város
Önkormányzatával kötött 0900028/01 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

574/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott
"Szennyvízrendszer kiépítése (Híd, Kölcsey, Nyíl, Rövid u.)” tárgyban Derecske Város
Önkormányzatával kötött 090005101 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

575/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott
"Belvízcsatorna mederrendezése, Szabadság u. vízgyűjtő területrendezés” tárgyban Derecske
Város Önkormányzatával kötött 090005301 K számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

576/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "Felszíni
vízelvezető renszer kiépítése” tárgyban Derecske Város Önkormányzatával kötött 090004402
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

577/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott „Bocskai
István Általános és Művészeti Iskola fiú és leány wc csoport kialakítása épületének felújítása”
tárgyban Derecske Város Önkormányzatával kötött 090005703 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009.
(IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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578/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott " Bocskai
István Általános és Művészeti Iskola épületének felújítása” tárgyban Derecske Város
Önkormányzatával kötött 090006303 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

579/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott "Házi
gondozás és a szociális étkeztetés tárgyi feltételeinek javítása” tárgyban Derecske Város
Önkormányzatával kötött 0900020/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

580/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott
"Okmányiroda épületének bővítése és felújítása” tárgyban Derecske Város Önkormányzatával
kötött 0900041/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

581/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott
"Polgármesteri Hivatal, Köztársaság út 87. sz. alatti épületének korszerűsítése” tárgyban
Derecske Város Önkormányzatával kötött 0900051/04 K számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009.
(IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

582/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott "Szociális
alapellátásokat biztosító szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése” tárgyban
Derecske Város Önkormányzatával kötött 090007805 D számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009.
(IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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583/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott "Integrált
iskolai oktatás infrastruktúrális feltételeinek megteremtése” tárgyban Derecske Város
Önkormányzatával kötött 090007905 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

584/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott "Útépítés
(Kandia utca)” tárgyban Derecske Város Önkormányzatával kötött 090007505 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

585/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott " Útépítés
(Ady E. utca III. ütem)” tárgyban Hajdúbagos Község Önkormányzatával kötött 090001601 K
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

586/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott
"Életveszélyes tornaterem kiváltása II. ütem” tárgyban Hajdúbagos Község
Önkormányzatával kötött 0900029/02 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

587/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott
"Tornaterem épületgépészeti munkái” tárgyban Hajdúbagos Község Önkormányzatával kötött
090003602 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

588/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "Belterületi
útépítés (Bocskai u.)” tárgyban Hajdúbagos Község Önkormányzatával kötött 090004902
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számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

589/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2003 előirányzatból támogatott
"Tornaterem küzdőterének burkoló munkái” tárgyban Hajdúbagos Község Önkormányzatával
kötött 0900021/03 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

590/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott
"Településrendezési terv készítése” tárgyban Hajdúbagos Község Önkormányzatával kötött
0900033/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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591/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2006 előirányzatból támogatott
"Hajdúbagos vízhálózat bővítése, az Orgona és Szegfű utca összekötése” tárgyban
Hajdúbagos Község Önkormányzatával kötött 090000306 K számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009.
(IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

592/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott
"Művelődési ház felújítása” tárgyban Sáránd Község Önkormányzatával kötött 0900010/01 D
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

593/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott
"Polgármesteri Hivatal épületének belső felújítása” tárgyban Sáránd Község
Önkormányzatával kötött 0900013/02 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

594/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott "Szociális
ellátás fejlesztéséhez személygépkocsi vásárlása” tárgyban Sáránd Község Önkormányzatával
kötött 0900027/02 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

595/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2003 előirányzatból támogatott "Óvoda
felújítás” tárgyban Sáránd Község Önkormányzatával kötött 0900011/03 D számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

596/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott "Kossuth
Lajos Általános- és Művészeti Iskola bővítése” tárgyban Sáránd Község Önkormányzatával
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kötött 0900053/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

597/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott "Napsugár
óvoda felújítása” tárgyban Sáránd Község Önkormányzatával kötött 090008905 D számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

598/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott "A
Művelődési ház belső felújítása Sárándon” tárgyban Sáránd Község Önkormányzatával kötött
090011305 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 12. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.
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599/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Óvoda konyhájának felújítása,
konyhai berendezések beszerzése befejező ütem" tárgyban Újtikos Község Önkormányzatával
kötött 090001607L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012.11.13-án megtartásra került ellenőrzés
záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

600/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Kossuth utca útépítése" tárgyban
Fülöp Község Önkormányzatával kötött 090001407L számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009.
(IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012.11.20-án
megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült..
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

601/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. önkormányzati fejlesztések támogatása területi
kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Polgár, Diákotthon és Szakképző iskola
épületének homlokzati nyílászáró cseréje" tárgyban Polgár Város Önkormányzatával kötött
090000707D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012.11.13-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

602/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. Települési Önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) keretéből támogatott "Nádudvar Rákóczi utca
felújítás" tárgyban Nádudvar Város Önkormányzatával kötött 090000107U számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012.11.09-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

603/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. Települési Önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) keretéből támogatott "Bagamér, KossuthZrínyi-Dózsa Gy. utca burkolatfelújítása " tárgyban Bagamér Nagyközség Önkormányzatával
kötött 090000207U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012.11.20-én megtartásra került ellenőrzés
záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

604/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
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fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "Nagykereki, Damjanich utca
útépítése " tárgyban Nagykereki Község Önkormányzatával kötött 090000107K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012.11.06-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

605/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2008.
évi keretéből támogatott "Hűtőtároló és iroda építése Nádudvaron" tárgyban a Sajt-Kalmár
Kft.-vel kötött TRFC/EA/ba/0900006/2008 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 2 év többletfoglalkoztatási kötelezettséget
teljesítette, valamint a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 9.§ (8) bekezdése alapján a
fenntartási kötelezettség időtartama megegyezik a (7) és (9) bekezdésben foglalt
kötelezettségek időtartamával, ezért a fenntartási kötelezettség teljesült.
A 2012.09.21-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettségek teljesültek.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

606/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2008.
évi keretéből támogatott "GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Kft. Iroda és Raktár Építése
Berettyóújfaluban" tárgyban a GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Építőipari Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött TRFC/EA/ba/0900008/2008 számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 2 év többletfoglalkoztatási
kötelezettséget teljesítette, valamint a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 9.§ (8) bekezdése
alapján a fenntartási kötelezettség időtartama megegyezik a (7) és (9) bekezdésben foglalt
kötelezettségek időtartamával, ezért a fenntartási kötelezettség teljesült.
A 2012.09.07-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettségek teljesültek.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

607/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2008.
évi keretéből támogatott "Közmunkaprogram megvalósítása a Hajdúböszörményi
kistérségben" tárgyban a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulással kötött
TRFC/EA/bc/0900001/2008. számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződés 1. sz. mellékletében vállalt kötelezettségeit teljesítette.
A 2009.05.14-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettségek teljesültek.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

608/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2008.
évi keretéből támogatott "Sárréti Közmunkaprogram 2008" tárgyban a Sárréti Többcélú
Kistérségi Társulással kötött TRFC/EA/bc/0900002/2008. számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt kötelezettségeit
teljesítette.
A 2009.05.29-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettségek teljesültek.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

609/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2008.
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évi keretéből támogatott "Derecske-Létavértesi Közmunka 2008" tárgyban a DerecskeLétavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulással kötött TRFC/EA/bc/0900013/2008.
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében
vállalt kötelezettségeit teljesítette.
A 2009.08.03-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettségek teljesültek.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

610/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Humáninfrastruktúra fejlesztése - mentőhelikopter leszállóhely
létesítése - a Kenézy Gyula Kórházban" tárgyban a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézettel kötött TRFC/EA/t/0900053/2005 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény 28. § szerint 2012. január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
a döntéshozó Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja lett, ezért a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 322. § alapján a támogatási szerződés
megszűnt.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

611/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ipolymente Régió Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. részére, „Apartman ház bővítése” tárgyú fejlesztés megvalósítására
TTFC/EA/0900003/2003. számon megkötésre került támogatási szerződéssel összefüggésben
részletfizetést engedélyező 127/2012. (VI. 29.) MÖK határozatát a következőkkel egészíti ki:
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a részletfizetés feltételeit rögzítő fizetési megállapodás
megkötésére, azzal, hogy abban az Ipolymente Kft. által időközben teljesített befizetések
elszámolása is történjen meg.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

15/2012.szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

612/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja, a Tanácsnak a Terület- és régiófejlesztési (TRFC) célelőirányzat
2008. évi keretéből a „FORTUNATO” Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. részére, a
„Hévízkút és hévízellátás infrastrukturális beruházása” tárgyú fejlesztés megvalósítására
TRFC/EA/ba/0900009/2008. számon megkötésre került támogatási szerződése ügyében – a
Támogatott kérelmére, szakértői értékelés figyelembe vételével:
− a Tanács 220/2011. (X. 21.) ÉARFT határozatát visszavonja,
− a Támogatottal szemben fennálló összesen 51.831.176,- Ft követelés – melyből a tőke
43.193.807,- Ft, a kamat 7.989.369,- Ft,- – törlését elrendeli,
− a Támogatottnak a támogatási szerződés 1. sz. melléklete 2.b) pontja szerinti, 2 évre
vállalt adózás előtti eredmény növelésére vonatkozó kötelezettségét 2010.01.01-től két
üzleti évre felfüggeszti.
A közgyűlés jelen határozatában foglaltak érvényesülésének feltétele, hogy a Támogatott a
támogatási szerződés módosításáig, de legkésőbb 2013. január 31. napjáig igazolja a Magyar
Államkincstár felé a köztartozás-mentességét.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a támogatási szerződést módosító okirat aláírására.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatát küldje meg az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjének.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

613/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1a) bekezdés bd) pontjában biztosított
jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Tóth Attila, a megyei közgyűlés alelnöke a
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztségét
betöltse.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa az alapítványt.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.

15/2012.szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

614/2012. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 75. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul
Dr. Györgyi Zoltán köztisztviselőnek, megyei főjegyzőnek a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalhoz 2013. január 1. napjával történő végleges áthelyezéséhez.
A közgyűlés megköszöni Dr. Györgyi Zoltán megyei főjegyzőnek a megyei önkormányzati
konszolidációval és a megyei területfejlesztési feladatok végrehajtásával összefüggésben
végzett lelkiismeretes és felelősségteljes munkáját.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a végleges áthelyezésről szóló megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 31.

