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143/2012. (IX. 14.) "Belterületi útépítés, Széchenyi u. szilárd
MÖK határozat
burkolattal történő ellátása" tárgyban
Bedő Község Önkormányzatával kötött
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kialakítása Kabán" tárgyban a Sárréti
Agro Labor Kft-vel kötött támogatási
szerződés lezárása
157/2012. (IX. 14.) "94-Nagy
Pékség
péküzemének
MÖK határozat
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MÖK határozat
nyílászáró üzem építése Bagamérban"
tárgyban a Román Ipari és Kereskedelmi
Kft-vel kötött támogatási szerződés
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159/2012 (IX. 14.) "94-"Mini
mézkiszerelő
létesítése"
MÖK határozat
tárgyban a Y-Food Élelmiszeripari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft -vel
kötött támogatási szerződés lezárása
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12/2012. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

163/2012. (IX. 14.) "Szúnyoggyérítés a Polgári kistérségben"
MÖK határozat
tárgyban Polgári Kistérség Többcélú
Társulásával kötött támogatási szerződés
lezárása
164/2012. (IX. 14.) Berettyóújfalui 5896/A hrsz. alatti
MÖK határozat
Rendezvénycsarnok
művelési
ágú
ingatlanra vonatkozóan az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium javára a
2. ranghelyen bejegyzett 44 938 100 Ft
jelzálogjog, valamint az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium javára a 3.
ranghelyen
bejegyzett
19 146 600 Ft
jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásból
törlésre kerüljön.
165/2012. (IX. 14.) 2012-ben
Hajdú-Bihar
Megye
MÖK határozat
Önkormányzatának kitüntető díjait a
következő személyeknek adományozza:
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2012. szeptember 14-ei ülés napirendje
MÖK határozat
167/2012. (IX. 28.)
Alapítványok támogatása
MÖK határozat
168/2012. (IX. 28.) „IERWATER - Hosszú távú ivóvízMÖK határozat
ellátási stratégia és monitoring rendszer
létesítése
az
Érmelléken”
című
pályázatból történő kilépés
169/2012. (IX. 28.) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és
MÖK határozat
Hivatala
2012.
évi
első
félévi
gazdálkodásának
helyzetéről
szóló
tájékoztató elfogadása
170/2012. (IX. 28.) A kidolgozandó megyei koncepció, illetve
MÖK határozat
fejlesztési
program
helyzetfeltáró
dokumentumát
alkalmasnak találja a
további egyeztetésekre és a soron
következő
tervező
munkák
megalapozására.
171/2012. (IX. 28.)
Döntés egyben szavazásról
MÖK határozat
172/2012. (IX. 28.) " Útépítés (Széchenyi u.)" tárgyban Zsáka
MÖK határozat
Nagyközség Önkormányzatával kötött
támogatási szerződés lezárása
173/2012. (IX. 28.) "Településrendezési
terv
készítése"
MÖK határozat
tárgyban
Zsáka
Nagyközség
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
174/2012. (IX. 28.) "Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése"
MÖK határozat
tárgyban
Zsáka
Nagyközség
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
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175/2012. (IX. 28.) "Útépítés (Jókai u.)" tárgyban Zsáka
MÖK határozat
Nagyközség Önkormányzatával kötött
támogatási szerződés lezárása
176/2012. (IX. 28.) "Óvoda bővítése" tárgyban Zsáka
MÖK határozat
Nagyközség Önkormányzatával kötött
támogatási szerződés lezárása
177/2012. (IX. 28.) "Óvoda bővítés befejezése" tárgyban
MÖK határozat
Zsáka Nagyközség Önkormányzatával
kötött támogatási szerződés lezárása
178/2012. (IX. 28.) "Zsákai Gondozási központ átalakítása, új
MÖK határozat
funkcióval való megtöltése" tárgyban
Zsáka Nagyközség Önkormányzatával
kötött támogatási szerződés lezárása
179/2012. (IX. 28.) "Ravatalozó Felújítása és bővítése"
MÖK határozat
tárgyban
Zsáka
Nagyközség
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
180/2012. (IX. 28.) "Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése"
MÖK határozat
tárgyban
Vekerd
Község
Önkormányzatával
kötött
számú
támogatási szerződés lezárása
181/2012. (IX. 28.) "Településrendezési
terv
készítése"
MÖK határozat
tárgyban
Vekerd
Község
Önkormányzatával
kötött
számú
támogatási szerződés lezárása
182/2012. (IX. 28.) "Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése "
MÖK határozat
tárgyban Vekerd Kisebbségi Települési
Önkormányzattal kötött számú támogatási
szerződés lezárása
183/2012. (IX. 28.) "Szociális
alapellátásokat
biztosító
MÖK határozat
étterem felújítása, vásárlása" tárgyban
Álmosd Község Önkormányzatával kötött
támogatási szerződés lezárása
184/2012. (IX. 28.) "Útépítés, korszerűsítés (Bocskai utca)"
MÖK határozat
tárgyban
Álmosd
Község
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
185/2012. (IX. 28.) "Szilárdburkolatú útépítés Rákóczi utca"
MÖK határozat
tárgyban
Álmosd
Község
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
186/2012. (IX. 28.) "Település rendezési terv készítése"
MÖK határozat
tárgyban
Álmosd
Község
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
187/2012. (IX. 28.) "Ifjúsági Klub felújítása" tárgyban
MÖK határozat
Álmosd Község Önkormányzatával kötött
támogatási szerződés lezárása
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188/2012. (IX. 28.) "Útépítés, korszerűsítés Kossuth utca"
MÖK határozat
tárgyban
Álmosd
Község
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
189/2012. (IX. 28.) "Fogászati
kezelőegység
vásárlása"
MÖK határozat
tárgyban
Álmosd
Község
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
190/2012. (IX. 28.) "Útépítés / Béke utca kiépítése/" tárgyban
MÖK határozat
Álmosd Község Önkormányzatával kötött
támogatási szerződés lezárása
191/2012. (IX. 28.) "Útépítés, korszerűsítés (Fő u. és Kölcsey
MÖK határozat
u.)"
tárgyban
Álmosd
Község
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
192/2012. (IX. 28.) „Életveszélyessé
vált
2
tantermes
MÖK határozat
általános iskola épületének helyreállítása,
bővítése" tárgyban Bagamér Nagyközség
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
193/2012. (IX. 28.) „Általános Iskola Sportpálya megépítése"
MÖK határozat
tárgyban
Bagamér
Nagyközség
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
194/2012. (IX. 28.) „Útépítés (Kölcsey u.)" tárgyban Bagamér
MÖK határozat
Nagyközség Önkormányzatával kötött
támogatási szerződés lezárása
195/2012. (IX. 28.) „Útépítés (Árpád u.)" tárgyban Bagamér
MÖK határozat
Nagyközség Önkormányzatával kötött
támogatási szerződés lezárása
196/2012. (IX. 28.) „Településrendezési
terv
készítése"
MÖK határozat
tárgyban
Bagamér
Nagyközség
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
197/2012. (IX. 28.) „Útépítés Hunyadi utca" tárgyban
MÖK határozat
Bagamér Nagyközség Önkormányzatával
támogatási szerződés lezárása
198/2012. (IX. 28.) „Útépítés / Dobó utca /" tárgyban
MÖK határozat
Bagamér Nagyközség Önkormányzatával
kötött támogatási szerződés lezárása
199/2012. (IX. 28.) „Dózsa György utca és a Zrínyi Miklós
MÖK határozat
utca
építése”
tárgyban
Bagamér
Nagyközség Önkormányzatával kötött
támogatási szerződés lezárása
200/2012. (IX. 28.)
Döntés egyben szavazásról
MÖK határozat
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201/2012. (IX. 28.) "Biharnagybajom, Hunyadi utcai útépítés"
MÖK határozat
tárgyban
Biharnagybajom
Község
Önkormányzatával kötött támogatási
szerződés lezárása
202/2012. (IX. 28.) "III.
Hajdúbagosi
Dinnyefesztivál"
MÖK határozat
tárgyban
Hajdúbagos
Községi
Önkormányzattal
kötött
támogatási
szerződés lezárása
203/2012. (IX. 28.) "Hortobágy - a Világörökség része című
MÖK határozat
kiadvány készítése" tárgyban Hortobágy
Községi
Önkormányzattal
kötött
támogatási szerződés lezárása
204/2012. (IX. 28.) ÉP-DEAL Kft. és a megyei önkormányzat
MÖK határozat
között
létrejövő
együttműködési
megállapodás megkötése
205/2012. (IX. 28.) Nívó-Style Szolgáltató Kft. és a megyei
MÖK határozat
önkormányzat
között
létrejövő
együttműködési megállapodás megkötése
206/2012. (IX. 28.) 2012. évi belső ellenőrzési terv
MÖK határozat
módosítása
207/2012. (IX. 28.) Kiss Gábort, a Hajdú-Bihar Megyei
MÖK határozat
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét választja meg.
Tiszántúli
Területi
Vízgazdálkodási
Tanács
mellett
működő,
a
megvalósíthatósági
tanulmánytervek
értékelését végző szakmai bizottságba,
valamint
a
vízkár-elhárítási
és
mezőgazdasági
vízgazdálkodási
feladatokat ellátó szakmai bizottságba
Tóth Attila delegálása

2012. december 18.
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133/2012. (IX. 14.) MÖK határozat
A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése
alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:
71/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 96/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 100/2012. (VI. 29.)
MÖK határozat, 101/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 102/2012. (VI. 29.) MÖK határozat,
103/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 104/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 105/2012. (VI. 29.)
MÖK határozat, 107/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 108/2012. (VI. 29.) MÖK határozat,
109/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 110/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 111/2012. (VI. 29.)
MÖK határozat, 112/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 113/2012. (VI. 29.) MÖK határozat,
114/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 115/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 116/2012. (VI. 29.)
MÖK határozat, 117/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 118/2012. (VI. 29.) MÖK határozat,
119/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 120/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 121/2012. (VI. 29.)
MÖK határozat, 122/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 123/2012. (VI. 29.) MÖK határozat,
124/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 125/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 126/2012. (VI. 29.)
MÖK határozat, 127/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 128/2012. (VI. 29.) MÖK határozat,
129/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 130/2012. (VI. 29.) MÖK határozat, 131/2012. (VI. 29.)
MÖK határozat, 132/2012. (VI. 29.) MÖK határozat.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Györgyi Zoltán, megyei főjegyző
2012. szeptember 14.

134/2012. (IX. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. szeptember 14-ei ülése napirendjét
a következők szerint fogadja el:
1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitány kinevezésének véleményezéséről
2. Előterjesztés

költségvetést

érintő

döntésre,

valamint

alapítvány

támogatására

3. Előterjesztés fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó megállapodások megkötésére
4. Előterjesztés hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására,
módosítására
5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető
díjak 2012. évi adományozására (zárt ülés)

Különfélék
Interpellációk, bejelentések
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. szeptember 14.
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135/2012. (IX. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rendőrségről szóló módosított
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva támogatja
Dr. Gyurosovics József r. dandártábornoknak a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjévé történő kinevezését.
A közgyűlés elismerését fejezi ki Dr. Fekete Csaba rendőr-dandártábornoknak a megye
közbiztonsága érdekében végzett munkájáért.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés állásfoglalásáról a kinevezési jogkör
gyakorlóját értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. szeptember 30.

136/2012. (IX. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a megyei
önkormányzatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
vonatkozásában 2012. évben terhelő, a 2009-2011. években megállapított „B” típusú
pályázókat megillető 825 EFt finanszírozására - a 2009-2011. pályázati fordulókban a „B”
típusú pályázók támogatásának a 2011/2012. tanév I. félévére vonatkozó elszámolása
keretében visszautalt forrás terhére - kerüljön sor.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei önkormányzat 2012. évi költségvetésének soron
következő módosítása során a szükséges előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon, egyben
intézkedjen a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ által teljesített 435 EFt
megtérítéséről.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. szeptember 30.

137/2012. (IX. 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.

Pro Patria Alapítvány

Támogatási
összeg (Ft)
200 000

Támogatási cél

Támogatás
fedezete
Elnöki keret

Regionális Simonyi Napok
Megemlékezés Simonyi óbester
2.
Pro Patria Alapítvány 100 000
sírjánál (Budapest, Fiumei úti ua.
sírkert)
A közgyűlés felkéri elnökét a támogatási szerződések megkötésére.
Végrehajtásért felelős:
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2012. szeptember 30.
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138/2012. (IX. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 128/2012. (VI. 29.) MÖK
határozatával jóváhagyott, az Európai Területi Társulások létrehozásával járó eljárási
költségek támogatására benyújtott pályázathoz kapcsolódóan - egyetért a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat között a Partium
Határmenti Európai Területi Társulás című projekt tárgyában létrejövő módosított
költségvetésű - a határozat mellékletét képező - támogatási szerződés megkötésével.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

139/2012. (IX. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján egyetért a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, valamint
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság között létrejövő - a határozat mellékletét képező - együttműködési
keret-megállapodás megkötésével.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az együttműködési keret-megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

140/2012. (IX. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján egyetért a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat között a megyei
önkormányzat területfejlesztési feladatainak 2012. évi ellátásához biztosított
11 500 EFt összegű, vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződés megkötésével.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés, valamint a - támogatási szerződés
1. sz. mellékletében szereplő 5 500 EFt - Pénzeszköz átadás soron jelzett összeg Hajdú-Bihar
Megyei Fejlesztési Ügynökségnek történő átadásához szükséges szerződés aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. október 31.
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141/2012. (IX. 14.) MÖK határozat
A közgyűlés az 4. számú, hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések
lezárásáról, módosításáról szóló előterjesztés I-XXII. határozati javaslatairól egyben szavaz.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

142/2012. (IX. 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 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat
(TTFC) keretéből támogatott "Nyírábrány-Bagamér összekötő út I. ütemének építése"
tárgyban Bagamér Nagyközség Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900035/2003 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. 07. 02-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

143/2012. (IX. 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 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat
(TTFC) keretéből támogatott "Belterületi útépítés, Széchenyi u. szilárd burkolattal történő
ellátása" tárgyban Bedő Község Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900023/2003 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. 07. 02-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. szeptember 30.
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144/2012. (IX. 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 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat
(TTFC) keretéből támogatott "Ipari övezet megközelíthetőségének javítása" tárgyban
Tiszacsege Város Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900025/2003 számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év
fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm.
rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. 07. 16-án megtartásra került
ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

145/2012. (IX. 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 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat
(TTFC) keretéből támogatott "Hajdúnánás-Hajdúdorog Regionális Csatornamű közös
csatornahálózat bővítés II. ütem" tárgyban Hajdúnánás Város Önkormányzatával kötött
TTFC/EA/0900045/2003 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási
kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre
csökkentette, így a 2012. 07. 30-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

146/2012. (IX. 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 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat
(TTFC) keretéből támogatott "Szennyvíztelep bővítése" tárgyban Polgár Város
Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900037/2003 számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és
karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10)
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bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. 07. 16-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

147/2012. (IX. 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 2004. évi települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés
előirányzat (TEHU) keretéből támogatott "Decentralizált települési hulladék közszolgáltatás
fejlesztés" tárgyban Csökmő Nagyközség Önkormányzatával kötött 32-2004/TEHU számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 06. 11-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
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. szeptember 30.

148/2012. (IX. 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 2004. évi települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés
előirányzat (TEHU) keretéből támogatott "Hulladékgyűjtő- és szállító jármű beszerzése a
Bihari térségben" tárgyban Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötött 1-2004/TEHU
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 06. 11-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek 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. szeptember 30.
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149/2012. (IX. 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 2004. évi települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés
előirányzat (TEHU) keretéből támogatott "Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztés"
tárgyban Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával kötött 1-2004/TEHU számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 06. 18-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
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. szeptember 30.

150/2012. (IX. 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 2004. évi települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés
előirányzat (TEHU) keretéből támogatott "Decentralizált települési hulladék közszolgáltatás
fejlesztése" tárgyban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 36-2004/TEHU
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 08. 01-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

151/2012. (IX. 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)
2004. évi keretéből támogatott "Az Esztári Szociális Gondozási Központ konyhájának átfogó
fejlesztése a HACCP rendszer előírásainak megfelelően" tárgyban Esztár Község
Önkormányzattal kötött TRFC/EA/0900013/2004 számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év működtetési kötelezettséget a
hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a
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2012. 06. 28-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

152/2012. (IX. 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)
2004. évi keretéből támogatott "Termelő infrastruktúra-fejlesztés Báránd Kölcsey-Vasút
utcákban" tárgyban Báránd Községi Önkormányzattal kötött TRFC/EA/0900024/2004 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év működtetési kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10)
bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2010. 10. 07-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

153/2012. (IX. 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)
2004. évi keretéből támogatott "Sárrétudvari turisztikai értékeihez vezető és gazdaságot segítő
Rákóczi út építése" tárgyban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatával kötött
TRFC/EA/0900009/2004 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év működtetési kötelezettséget a hatályos 148/2008.
(V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2010. 10. 27-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. szeptember 30.
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154/2012. (IX. 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 "Szociális Gondozó és Közösségi Ház építése” tárgyban
Nyírmártonfalva Község Önkormányzattal kötött TRFC/EA/t/0900035/2005 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év működtetési kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10)
bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2011. 11. 18-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

155/2012. (IX. 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 "A Móra Ferenc utca szilárd útburkolatának kiépítése
Komádiban" tárgyban Komádi Város Önkormányzattal kötött TRFC/EA/sz/0900017/2005
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében
vállalt 10 év működtetési kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. §
(10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2011. 01. 17-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

156/2012. (IX. 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 "Mezőgazdasággal, környezetvédelemmel, takarmányozással
összefüggő vizsgáló-laboratórium kialakítása Kabán" tárgyban a Sárréti Agro Labor Kft-vel
kötött TRFC/EA/ba/0900005/2008 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.
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A támogatási szerződés 4/a. számú mellékletében, a 2008. december 09-én kelt
ingatlanjelzálog-szerződésben szereplő Debrecen, Kar u.1-5. Hrsz.: 7853/1/A/35. ingatlanra, a
Debrecen, Nagy Lajos király tér 1-5. Hrsz.: 21644/A/116. ingatlanra, valamint
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 29. Hrsz.: 6136 ingatlanra a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) javára bejegyzett 11 745 504 Ft értékű
jelzálogjog ranghely-fenntartás nélkül törölhető.
A 2012. 06. 06-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

157/2012. (IX. 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 "94-Nagy Pékség péküzemének kapacitásbővítése
ingatlanfejlesztéssel" tárgyban a 94-Nagy Pékség Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött
TRFC/EA/ba/0900007/2008 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 2 év adózás előtti eredménynövelési 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 támogatási szerződés 4/a. számú mellékletében, a 2009. január 15-én kelt ingatlanjelzálogszerződésben szereplő Esztár, Felszabadulás u. 4. Hrsz.: 271. ingatlanra a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) javára bejegyzett
22 125 530 Ft értékű jelzálogjog ranghely-fenntartás nélkül törölhető.
A 2012. 06. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

158/2012. (IX. 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 "Munkahelyteremtő beruházás; műanyag nyílászáró üzem
építése Bagamérban" tárgyban a Román Ipari és Kereskedelmi Kft-vel kötött
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TRFC/EA/ba/0900010/2008 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 támogatási szerződés 4/a. számú mellékletében, a 2009. január 29-én kelt ingatlanjelzálogszerződésben szereplő Bagamér, külterület Hrsz.: 089/2 ingatlanra a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) javára bejegyzett 38 184 153 Ft
értékű jelzálogjog ranghely-fenntartás nélkül törölhető.
A 2012. 02. 08-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

159/2012. (IX. 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 terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC)
2008. évi keretéből támogatott "94-"Mini mézkiszerelő létesítése" tárgyban a Y-Food
Élelmiszeripari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft -vel kötött TRFC/EA/ba/0900003/2008
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 támogatási szerződés 4/a. számú mellékletében, a 2009. január 29-én kelt ingatlanjelzálogszerződésben szereplő Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 28/A Hrsz.: 1778/2 ingatlanra, valamint a
Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 28/A Hrsz.: 1778/2/B és Hrsz.: 1778/2/C ingatlanokra, a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) javára
bejegyzett 38 184 153 Ft értékű jelzálogjog ranghely-fenntartás nélkül törölhető.
A 2012. 02. 09-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

12/2012. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

160/2012. (IX. 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)
2006. évi keretéből támogatott "Műszaki gépek beszerzése" tárgyban a KARSOL Kegyeleti
Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft-vel kötött TRFC/EA/t/0900035/2006 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
működtetési kötelezettségre vonatkozóan a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 9. § (8)
bekezdése alapján a fenntartási kötelezettség időtartama megegyezik a (7) és (9) bekezdésben
foglalt kötelezettségek időtartamával és a 3 éves többletfoglalkoztatási kötelezettség
2010. 07. 31. napjával teljesült, ezért a 2010. 10. 22-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül.
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. szeptember 30.

161/2012. (IX. 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 2005. évi települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés
előirányzat (TEHU) keretéből támogatott " 2 db szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése a
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás részére" tárgyban Hajdúböszörmény
Város Önkormányzatával kötött 090001005H számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012. 07. 30-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. szeptember 30.

162/2012. (IX. 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 2005. évi települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés
előirányzat (TEHU) keretéből támogatott "Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztése"
tárgyban Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával kötött 090000605H számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
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évre csökkentette, így a 2012. 06. 18-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
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. szeptember 30.

163/2012. (IX. 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 "Szúnyoggyérítés a Polgári kistérségben" tárgyban Polgári
Kistérség Többcélú Társulásával kötött TRFC/EA/sz/0900071/2005 számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 5 év
működtetési kötelezettséget a 2012. 03. 01-én megtartásra került záró ellenőrzés
megállapítása szerint teljesítette.
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. szeptember 30.

164/2012. (IX. 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, hogy a berettyóújfalui 5896/A hrsz. alatti
Rendezvénycsarnok művelési ágú ingatlanra vonatkozóan az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium javára a 2. ranghelyen bejegyzett 44 938 100 Ft jelzálogjog,
valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javára a 3. ranghelyen
bejegyzett 19 146 600 Ft jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön.
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. szeptember 30.
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165/2012. (IX. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012-ben Hajdú-Bihar Megye
Önkormányzatának kitüntető díjait a következő személyeknek adományozza:
I.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának BOCSKAI ISTVÁN-díját” munkájáért,
társadalmi megbízatása kimagasló színvonalú teljesítéséért, közéleti tevékenységéért
és több évtizedes munkásságáért:
1./ Zoltai Miklós

II.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KÖLCSEY FERENC-díját” a
kulturális élet, az irodalom, a művészetek és a közművelődés terén kifejtett magas
színvonalú alkotó tevékenységéért:
1./ Búzavirág Gyermekkar
2./ Máró Gábor
3./ Dr. Oláh Imre

III.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának
kiemelkedő pedagógiai munkásságáért:

MARÓTHI

GYÖRGY-díját”

1./ Bárdos Lajosné
2./ Kincses Gyula

IV.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KOVÁCS PÁL-díját” a sportban elért
kiemelkedő eredményei, illetve kimagasló színvonalú sportvezetői, sportoktatói,
sportpedagógusi munkája alapján:
1./ Melkó Károly
2./ Póser Pál

V.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának ARANY SÁNDOR-díját” a megye
mezőgazdaságának fejlesztése, a mezőgazdaságból élők életminőségének javítása
érdekében végzett tevékenységéért:
1./ Dr. Kátai János

VI.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának NEMZETISÉGI-díját” a megyében élő
nemzeti és etnikai nemzetiségek nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi
hagyományainak megőrzése, valamint a nemzetiségi jogok védelme és gyakorlása, az
integrált nevelés-oktatás elősegítése érdekében végzett tevékenységéért:
1./ Kerekes Péter

VII.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete-díját” a helyi
civil társadalom épülése érdekében végzett kimagasló tevékenységéért:
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1./Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány
VIII. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának a Civilek Támogatásáért-díját” a civil
szervezetek szponzoraként vagy mecénásaként, illetve a szervezetek együttműködő
partnereként végzett, a civil szektor fejlődését elősegítő kimagasló tevékenységéért:
1./Polgár József
IX.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Önzetlenség-díját”
tevékenységével hozzájárulva Hajdú-Bihar megyében az értékteremtéshez:

önzetlen

1./Tóth Józsefné
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló
15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet alapján a díjakat a Megye Napján, a közgyűlés ünnepi
ülése keretében adja át.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. november 22.

166/2012. (IX. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. szeptember 28-ai ülése napirendjét
a következők szerint fogadja el:
1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
módosítására, valamint költségvetést érintő döntésekre
2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi első félévi
helyzetéről
3. Előterjesztés a megyei területfejlesztési koncepció
munkafolyamatára, valamint partnerségi terv elfogadására

helyzetfeltáró,

értékelő

4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Ügynökség NKft. által kezelt
szerződésekről
5. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
6. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi ellenőrzési tervének
módosítására
7. Előterjesztés delegálásokra
Különfélék
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. szeptember 28.
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167/2012. (IX. 28.) 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
alapítványoknak biztosít támogatást:
Az alapítvány neve

3.

4.

Támogatási
összeg (Ft)

„Kézenfogva
Testvéreinkkel”
100 000
Sárrétudvari
Alapítvány
Nyelv
-Kapocs
70 000
Alapítvány

Támogatás
fedezete

Támogatási cél
„Nemzeti”
rendezvénye

szépkorúak

Hajdúvárosok bemutatása

JÜTB keret

JÜTB keret

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

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. október 15.

168/2012. (IX. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. elnevezésű pályázati felhívásra
benyújtott és elnyert „IERWATER - Hosszú távú ivóvíz-ellátási stratégia és monitoring
rendszer létesítése az Érmelléken” című pályázatból történő kilépéssel, valamint azzal, hogy
a projekt megvalósítása során a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Vezető Partner feladatait
az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. vegye át.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a közreműködő szervezet tájékoztatásáról,
valamint a pályázathoz kapcsolódó Partnerségi Megállapodás felmondásáról.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. szeptember 28.

169/2012. (IX. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 87. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi
első félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. szeptember 28.
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170/2012. (IX. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről
szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 13. § (2) bekezdése alapján kidolgozandó megyei
koncepció, illetve fejlesztési program helyzetfeltáró dokumentumát, amely a határozat 1.
számú mellékletét képezi, - a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.)
Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése alapján - alkalmasnak találja a további egyeztetésekre és a
soron következő tervező munkák megalapozására.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat 2. számú mellékeltét képező
partnerségi tervet jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a helyzetfeltáró dokumentumot küldje meg a
Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkársága részére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. szeptember 30.

171/2012. (IX. 28.) MÖK határozat
A közgyűlés a 4. számú, a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Ügynökség NKft. által
kezelt szerződésekről szóló előterjesztés I-XXVIII. határozati javaslatairól egyben szavaz.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. szeptember 28.

172/2012. (IX. 28.) 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 (Széchenyi u.)" tárgyban Zsáka Nagyközség Önkormányzatával kötött
090001001K 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. 17-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. szeptember 30.
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173/2012. (IX. 28.) 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
"Településrendezési
terv
készítése"
tárgyban
Zsáka
Nagyközség
Önkormányzatával kötött 090002502 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. 17-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. szeptember 30.

174/2012. (IX. 28.) 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 kiépítése" tárgyban Zsáka Nagyközség
Önkormányzatával kötött 090000901K 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. 17-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. szeptember 30.

175/2012. (IX. 28.) 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 (Jókai u.)" tárgyban Zsáka Nagyközség Önkormányzatával kötött
090000801K 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. 17-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. szeptember 30.

176/2012. (IX. 28.) 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 "Óvoda bővítése" tárgyban Zsáka Nagyközség Önkormányzatával kötött
0900003/02 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. 09. 17-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. szeptember 30.

177/2012. (IX. 28.) 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 bővítés befejezése" tárgyban Zsáka Nagyközség Önkormányzatával kötött
0900012/03 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. 09. 17-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. szeptember 30.
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178/2012. (IX. 28.) 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 "Zsákai Gondozási központ átalakítása, új funkcióval való megtöltése" tárgyban
Zsáka Nagyközség Önkormányzatával kötött 090003505D 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. 17én 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. szeptember 30.

179/2012. (IX. 28.) 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 és bővítése" tárgyban Zsáka Nagyközség
Önkormányzatával kötött 0900036/04 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. 09. 17-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. szeptember 30.

180/2012. (IX. 28.) 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 kiépítése" tárgyban Vekerd Község
Önkormányzatával kötött 090002802K 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. 17-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. szeptember 30.

181/2012. (IX. 28.) 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 "Településrendezési terv készítése" tárgyban Vekerd Község Önkormányzatával
kötött 0900028/04 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. 09. 17-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. szeptember 30.

182/2012. (IX. 28.) 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 Vekerd Kisebbségi Települési
Önkormányzattal kötött 090001702 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. 17-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. szeptember 30.

183/2012. (IX. 28.) 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 alapellátásokat biztosító étterem felújítása, vásárlása" tárgyban Álmosd
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Község Önkormányzatával kötött 0900031/02 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. 09. 20-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. szeptember 30.

184/2012. (IX. 28.) 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, korszerűsítés (Bocskai utca)" tárgyban Álmosd Község
Önkormányzatával kötött 090002103K 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. 20-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. szeptember 30.

185/2012. (IX. 28.) 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 "Szilárdburkolatú útépítés Rákóczi utca" tárgyban Álmosd Község
Önkormányzatával kötött 0900034/04 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. 09. 20-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. szeptember 30.
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186/2012. (IX. 28.) 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 "Település rendezési terv készítése" tárgyban Álmosd Község Önkormányzatával
kötött 0900044/04 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. 09. 20-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. szeptember 30.

187/2012. (IX. 28.) 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 "Ifjúsági Klub felújítása" tárgyban Álmosd Község Önkormányzatával kötött
090009305D 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. 20-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. szeptember 30.

188/2012. (IX. 28.) 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, korszerűsítés Kossuth utca" tárgyban Álmosd Község
Önkormányzatával kötött 090004405 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. 20-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. szeptember 30.

189/2012. (IX. 28.) 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 "Fogászati kezelőegység vásárlása" tárgyban Álmosd Község Önkormányzatával
kötött 090001906D 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. 20-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. szeptember 30.

190/2012. (IX. 28.) 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 "Útépítés / Béke utca kiépítése/" tárgyban Álmosd Község Önkormányzatával
kötött 090001506K 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. 20-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. szeptember 30.
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191/2012. (IX. 28.) 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, korszerűsítés (Fő u. és Kölcsey u.)" tárgyban Álmosd Község
Önkormányzatával kötött 090003001K 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. 20-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. szeptember 30.

192/2012. (IX. 28.) 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 „Életveszélyessé vált 2 tantermes általános iskola épületének helyreállítása,
bővítése" tárgyban Bagamér Nagyközség Önkormányzatával kötött 0900017/01 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. 09. 20-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. szeptember 30.

193/2012. (IX. 28.) 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 „Általános Iskola Sportpálya megépítése" tárgyban Bagamér Nagyközség
Önkormányzatával kötött 090005702 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. 20-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. szeptember 30.

194/2012. (IX. 28.) 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 (Kölcsey u.)" tárgyban Bagamér Nagyközség Önkormányzatával kötött
090001603 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. 20-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. szeptember 30.

195/2012. (IX. 28.) 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 (Árpád u.)" tárgyban Bagamér Nagyközség Önkormányzatával kötött
090003703 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. 20-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. szeptember 30.

196/2012. (IX. 28.) 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 Bagamér Nagyközség
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Önkormányzatával kötött 0900049/04 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. 09. 20-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. szeptember 30.

197/2012. (IX. 28.) 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 „Útépítés Hunyadi utca" tárgyban Bagamér Nagyközség Önkormányzatával kötött
0900014/04 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. 09. 20-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. szeptember 30.

198/2012. (IX. 28.) 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 / Dobó utca /" tárgyban Bagamér Nagyközség Önkormányzatával kötött
090000405K 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. 20-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. szeptember 30.
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199/2012. (IX. 28.) 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 „Dózsa György utca és a Zrínyi Miklós utca építése” tárgyban Bagamér
Nagyközség Önkormányzatával kötött 090002006K 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. 20-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. szeptember 30.

200/2012. (IX. 28.) MÖK határozat
A közgyűlés az 5. számú, tájékoztató az Észak-Alföldi operatív program végrehajtásának
alakulásáról szóló előterjesztés II-IV. határozati javaslatairól egyben szavaz.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. szeptember 28.

201/2012. (IX. 28.) 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 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat
(TTFC) keretéből támogatott "Biharnagybajom, Hunyadi utcai útépítés" tárgyban
Biharnagybajom Község Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900057/2003 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V.26.)
Kormányrendelet 39.§ (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012.05.08-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 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. október 10.
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202/2012. (IX. 28.) 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 "III. Hajdúbagosi Dinnyefesztivál" tárgyban Hajdúbagos Községi
Önkormányzattal kötött TRFC/EAsz/0900082/2005 számú támogatási szerződés lezárásához,
miután 2007.03.09-én kelt záró ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a projekt a
támogatási szerződésben foglaltak szerint valósult meg.
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. október 10.

203/2012. (IX. 28.) 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 "Hortobágy - a Világörökség része című kiadvány készítése"
tárgyban Hortobágy Községi Önkormányzattal kötött TRFC/EA/sz/0900030/2005 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután 2012.03.05-én kelt záró ellenőrzési
jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a projekt a támogatási szerződésben foglaltak szerint
valósult meg.
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. október 10.

204/2012. (IX. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az ÉP-DEAL Kft. és a megyei
önkormányzat között létrejövő - a határozat mellékletét képező - együttműködési
megállapodás megkötésével.
A közgyűlés felkéri elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. október 15.
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204/2012. (IX. 28.) MÖK határozat melléklete
Együttműködési megállapodás

mely létrejött egyrészről az
ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4130 Derecske, Radnóti utca 3.
Postacím: 4130 Derecske, Radnóti utca 3.
Adószám: 14334115-2-09.
Cégjegyzékszám: 09-09-015052
Képviseli: Lénárt Szabolcs
Kapcsolattartó: Kiss Zsolt
E-mail elérhetősége: kisszsolt101@gmail.com
másrészről a
………………..
Székhely:
Postacím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Képviseli:
Kapcsolattartó:
E-mail elérhetősége:
Együttesen, mint felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Bevezetés:
Az ÉP-DEAL Kft. pályázatot nyújtott be az ÉAOP „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú pályázati kiírásra.
A pályázat célja: Airsoft pálya kiépítése, ahol ezen sportág hódolói a stratégiai játék
helyszínén, korhű jelmezekben, korabeli fegyverek másolatával, a sztálingrádi csata hiteles
helyszínén élhetik át a háborús pillanatokat.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatja és egyetért a pályázat benyújtásával.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat célja, és érdeke a térségben megvalósuló turisztikai
fejlesztések támogatása, a térség turisztikai vonzerejének növelése.
I.

Együttműködés céljai
1. A Felek közös stratégiai céljával összhangban:
a. Hajdú-Bihar megyei szolgáltatások vendégforgalma az együttműködés
hatására növekedjen,
b. a Debrecenbe és térségébe látogatók, illetve ott megszálló turisták
tartózkodása, vendégéjszakáinak száma növekedjen.
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Együttműködési megállapodás tárgya
Tiszteletjegyek biztosítása
Ingyenes kölcsönös internetes megjelenés biztosítása
Alkalmankénti közös reklámhordozók

III.

Együttműködési megállapodás vállalásai
A fenti II. pontban rögzített tiszteletjegyek biztosítása keretében
- az Önkormányzat hivatalos vendégei minden esetben tiszteletjeggyel
térítésmentesen léphetnek be a Sztálingrád airsoft pályára.
A kölcsönös internetes megjelenés biztosítása keretében
- a Sztálingrád airsoft pálya megjelenik a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
honlapjának turizmus aloldalán, és a Felek kölcsönösen linket biztosítanak
egymás honlapjára.
Az alkalmanként közös reklámhordozók készíttetése keretében
- Felek jelentősebb alkalmakra (akár további attrakciók, szolgáltatók
bevonásával) közös reklámhordozót készíttetnek. A reklámhordozó
készítésének költségeit az ÉP-DEAL Kft. finanszírozza.

IV.

Felelősség
Az Önkormányzat joga a tiszteletjegyek elosztásának módját meghatározni. A
Sztálingrád airsoft pálya köteles a jegyek eljuttatásáról gondoskodni.
Felek maguk felelősek a másik fél honlapján elhelyezett információk
aktualizálásáért, ehhez kapcsolattartókat jelölnek ki.
A Felek maguk felelősek a közösen készített reklámhordozó vonatkozó részének
adattartalmáért és minőségéért.

V.

Tájékoztatás és kapcsolattartás feltételei
Jelen szerződéssel kapcsolatosan a hivatalos értesítéseket, valamint a
visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél, vagy telefax) kell
megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket
megelőzheti e-mail üzenet, sürgős esetben telefon.

VI.

Hatályosság
Jelen Megállapodás az aláírással hatályba lép, működése a Sztálingrád airsoft
pálya megnyitásának napján, várhatóan 2013. augusztus 1-jén kezdődik, és
határozatlan időre szól.
Jelen Megállapodás 30 napos határidővel bármely fél részéről írásban, indoklással
felmondható.
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Jelen Megállapodás azonnali hatályú felmondására abban az esetben van
lehetősége a Feleknek, ha a másik fél jelen megállapodásból származó
kötelezettségét súlyosan megszegi.
Bármely fél szerződésszegést követ el, ha a Megállapodásban foglalt feladatok
teljesítését a feltételek megvalósulása ellenére nem kezdi meg, illetve tartósan nem
a Felek közös érdekeinek figyelembe vétele mellett teljesíti azokat.
Amennyiben az egyik fél a vállalásainak határidőn belül nem, vagy csak
részlegesen tesz eleget, a másik Fél megfelelő határidő kitűzésével felszólíthatja
annak teljesítésére és a felszólítás eredménytelensége esetén azonnali hatállyal
felmondhatja jelen Megállapodást.
Az azonnali hatályú felmondásra okot adó fél felel az okozott károkért.
Az azonnali hatályú felmondást, részletes okszerű és valós tényeket tartalmazó
indokolással ellátva a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal lehet gyakorolni.
Jelen Megállapodás módosítása csak közös megegyezéssel, írásban lehetséges, a
jelen Megállapodás alaki és tartalmi követelményeinek megfelelően.
VII.

Bizalmasság
A felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére.
A felek vállalják, hogy jelen szerződés hatálya és érvényessége alatt tartózkodnak
minden olyan szerződés megkötésétől, amely részben vagy egészében ellentétes a
jelen megállapodással, illetve amely eredményeképp a jelen szerződésben
meghatározott célok és vállalások teljesülése részben vagy egészében lehetetlenné
válna.
A felek minden ügyet, kérdést bizalmasan kezelnek, harmadik személyek részére
információt nem adnak át. A felek üzleti titok alatt a Polgári Törvénykönyv 81. §
(2)-(3) bekezdéseiben meghatározott fogalmat értik.
Vitás kérdések rendezése: a felmerülő esetleges jogvitákat a felek jóhiszeműen
eljárva, közösen rendezik. Amennyiben a vitás kérdés rendezésére irányuló
megkeresés másik fél általi kézhez vételétől számított 30 napig nem vezet
eredményre, a felek az illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

Debrecen, 2012.

……………………………...........................
ÉP-DEAL Kft.

……………………………………………..
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205/2012. (IX. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Nívó-Style Szolgáltató Kft. és a
megyei önkormányzat között létrejövő - a határozat mellékletét képező - együttműködési
megállapodás megkötésével.
A közgyűlés felkéri elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. október 15.

205/2012. (IX. 28.) MÖK határozat melléklete
Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészről a
Nívó-Style Kft
Székhely:
Postacím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Képviseli:
Kapcsolattartó:
E-mail elérhetősége:
másrészről a
……………
Székhely:
Postacím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Képviseli:
Kapcsolattartó:
E-mail elérhetősége:
együttesen, mint Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.
Bevezetés:
Az Nívó-Style Szolgáltató Kft. pályázatot nyújtott be az ÉAOP „Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú pályázati kiírásra.
A pályázat célja: A tervezett Kerekerdő élménypark egy egész évben nyitva tartó, ünnepekkor
fesztivál szerűen működő létesítmény, ahol a 3-16 éves korosztály és szüleik, nagyszüleik
emlékezetes napot, napokat tölthetnek el.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatja és egyetért a pályázat benyújtásával.
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat célja, és érdeke a térségben megvalósuló turisztikai
fejlesztések támogatása, a térség turisztikai vonzerejének növelése.
I. Együttműködés céljai
1. A Felek közös stratégiai céljával összhangban:
a. Hajdú_Bihar megyei szolgáltatások vendégforgalma az együttműködés
hatására növekedjen,
b. a Debrecenbe és térségébe látogatók illetve ott megszálló turisták
tartózkodása, vendégéjszakáinak száma növekedjen.
II. Együttműködési megállapodás tárgya
Tiszteletjegyek biztosítása
Ingyenes kölcsönös internetes megjelenés biztosítása
Alkalmankénti közös reklámhordozók
III. Együttműködési megállapodás vállalásai
A fenti II. pontban rögzített tiszteletjegyek biztosítása keretében
- az Önkormányzat hivatalos vendégei minden esetben
térítésmentesen léphetnek be a Kerekerdő élményparkba.

tiszteletjeggyel

A kölcsönös internetes megjelenés biztosítása keretében
- a Kerekerdő élménypark megjelenik a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat
honlapjának turizmus aloldalán, és a Felek kölcsönösen linket biztosítanak egymás
honlapjára.
Az alkalmanként közös reklámhordozók készíttetése keretében
- Felek jelentősebb alkalmakra (akár további attrakciók, szolgáltatók bevonásával)
közös reklámhordozót készíttetnek. A reklámhordozó készítésének költségeit az
Nívó-Style Szolgáltató Kft. finanszírozza.
IV. Felelősség
Az Önkormányzat joga a tiszteletjegyek elosztásának módját meghatározni. A
Kerekerdő élménypark köteles a jegyek eljuttatásáról gondoskodni.
Felek maguk felelősek a másik fél honlapján elhelyezett információk aktualizálásáért,
ehhez kapcsolattartókat jelölnek ki.
A Felek maguk felelősek a közösen készített reklámhordozó vonatkozó részének
adattartalmáért és minőségéért.
V. Tájékoztatás és kapcsolattartás feltételei
Jelen szerződéssel kapcsolatosan a hivatalos értesítéseket, valamint a
visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél, vagy telefax) kell megtenni. A
gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail
üzenet, sürgős esetben telefon.
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VI. Hatályosság
Jelen Megállapodás az aláírással hatályba lép, működése a Kerekerdő élménypark
megnyitásának napján, várhatóan 2013. augusztus 17-én kezdődik, és határozatlan
időre szól.
Jelen Megállapodás 30 napos határidővel bármely fél részéről írásban, indoklással
felmondható.
Jelen Megállapodás azonnali hatályú felmondására abban az esetben van lehetősége a
Feleknek, ha a másik fél jelen Megállapodásból származó kötelezettségét súlyosan
megszegi.
Bármely Fél szerződésszegést követ el, ha a Megállapodásban foglalt feladatok
teljesítését a feltételek megvalósulása ellenére nem kezdi meg, illetve tartósan nem a
Felek közös érdekeinek figyelembe vétele mellett teljesíti azokat.
Amennyiben az egyik Fél a vállalásainak határidőn belül nem, vagy csak részlegesen
tesz eleget, a másik Fél megfelelő határidő kitűzésével felszólíthatja annak
teljesítésére és a felszólítás eredménytelensége esetén azonnali hatállyal felmondhatja
jelen Megállapodást. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó fél felel az okozott
károkért.
Az azonnali hatályú felmondást, részletes okszerű és valós tényeket tartalmazó
indokolással ellátva a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal lehet gyakorolni.
Jelen Megállapodás módosítása csak közös megegyezéssel, írásban lehetséges, a jelen
Megállapodás alaki és tartalmi követelményeinek megfelelően.
VII. Bizalmasság
A felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére.
A felek vállalják, hogy jelen szerződés hatálya és érvényessége alatt tartózkodnak
minden olyan szerződés megkötésétől, amely részben vagy egészében ellentétes a
jelen megállapodással, illetve amely eredményeképp a jelen szerződésben
meghatározott célok és vállalások teljesülése részben vagy egészében lehetetlenné
válna.
A felek minden ügyet, kérdést bizalmasan kezelnek, harmadik személyek részére
információt nem adnak át. A felek üzleti titok alatt a Polgári Törvénykönyv 81. § (2)(3) bekezdéseiben meghatározott fogalmat értik.
Vitás kérdések rendezése: a felmerülő esetleges jogvitákat a felek jóhiszeműen
eljárva, közösen rendezik. Amennyiben a vitás kérdés rendezésére irányuló
megkeresés másik fél általi kézhez vételétől számított 30 napig nem vezet eredményre,
a felek az illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
Debrecen, 2012.
………………………………………… ……………………………………………
…………………..
……………………….
Nívó-Style Szolgáltató Kft
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206/2012. (IX. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján a 2012. évi belső ellenőrzési terv
módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az ellenőrzési feladat végrehajtásáról
gondoskodjanak.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Györgyi Zoltán, megyei főjegyző
2012. december 31., beszámolásra 2013. április 30.
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melléklet a 206/2012/2012. (IX. 28.) MÖK
határozathoz

ELLENŐRZÉSI TERV
2012.

Az éves ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
29. §-a alapján készült.
Az ellenőrzési terv elkészítését kockázatelemzés előzte meg, amelynek célja, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásoló eseményeket.
A kockázatelemzés alapján felállított prioritások a belső ellenőrzési terv összeállításánál figyelembe vételre kerültek.
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Sorszám

Ellenőrizendő
egység(ek)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az ellenőrzés
szervezeti Az ellenőrzés tárgya, célja, Az ellenőrzés típusa és
Erőforrás
ütemezése
ellenőrizendő időszak
módszerei
szükségletek
Tárgya:
A megyei önkormányzati
vagyon
átadásával
összefüggő
feladatok
végrehajtásának
átfogó
ellenőrzése.

1.

Célja:
Annak megállapítása, hogy a
vagyonátadási
eljárások Típusa:
lefolytatása
a Rendszer ellenőrzés
Hajdú-Bihar
Megyei jogszabályoknak
2012.
Önkormányzat Hivatala
megfelelően történtek-e.
Módszerei:
negyedév
Dokumentum
alapú
ellenőrzés
Indoka:
Magas kockázatot jelent a
megváltozott
szabályozási
környezet,
a
konszolidációhoz
kötődő
vagyonátadás, illetve az
ahhoz kapcsolódó feladatok
végrehajtása.
Időszaka:
2012. I-III. negyedév

IV. Megbízási
szerződés szerint
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207/2012. (IX. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanács – a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény 28. §-ában meghatározottak szerinti – jogutódja, a vízgazdálkodási
tanácsokról szóló 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja alapján, a
Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács tagjává Kiss Gábort, a Hajdú-Bihar Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét választja meg.
A közgyűlés a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács mellett működő, a
megvalósíthatósági tanulmánytervek értékelését végző szakmai bizottságba, valamint a
vízkár-elhárítási és mezőgazdasági vízgazdálkodási feladatokat ellátó szakmai bizottságba
Tóth Attilát, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnökét delegálja.
A közgyűlés felkéri elnökét, a határozatot küldje meg a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási
Tanács elnökének.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. október 15.

