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TÁRGY

száma
tárgya
208/2012. (XI. 30.) A
lejárt
határidejű
határozatok
MÖK határozat
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása
209/2012. (XI. 30.) 164/2012. (IX. 14.) MÖK határozatában
MÖK határozat
szereplő 5896/A helyrajzi szám 5894/A
helyrajzi számra módosítása.
210/2012. (XI. 30.) 2012. november 30-ai ülés napirendje
MÖK határozat
211/2012. (XI. 30.) 2012.
évi
I-III.
negyedévi
MÖK határozat
gazdálkodásának
helyzetéről
szóló
tájékoztató
212/2012. (XI. 30.)
Alapítványok támogatása
MÖK határozat
213/2012. (XI. 30.)
2013. évi költségvetési koncepció
MÖK határozat
214/2012. (XI. 30.) A megyei hosszú távú területfejlesztési
MÖK határozat
koncepció véglegesített helyzetfeltáró,
helyzetértékelő dokumentuma
215/2012. (XI. 30.)
2013. évi belső ellenőrzési terv
MÖK határozat
216/2012. (XI. 30.) Hajdú-Bihar
megye
idegenforgalmi
MÖK határozat
helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
217/2012. (XI. 30.)
Döntés egyben szavazásról
MÖK határozat
218/2012. (XI. 30.) "Tanterembővítés (Bessenyei György
MÖK határozat
Általános Iskola ) II. ütem befejező
munkálatok” tárgyban Bakonszeg Község
Önkormányzatával kötött 0900004/01 D
számú támogatási szerződés lezárása.
219/2012. (XI. 30.) "Bakonszegi
vízmű
technológiai
MÖK határozat
rekonstrukciója" tárgyban Bakonszeg
Község
Önkormányzatával
kötött
090000502 számú támogatási szerződés
lezárása
220/2012. (XI. 30.) Bakonszegi
vízmű
technológiai
MÖK határozat
rekonstrukciója II. ütem” tárgyban
Bakonszeg Község Önkormányzatával
kötött 090001803 számú támogatási
szerződés lezárása
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221/2012. (XI. 30.) „Szennyvíztelepi
bekötőút
építése"
MÖK határozat
tárgyban
Bakonszeg
Község
Önkormányzatával kötött 0900017/04 K
számú támogatási szerződés lezárása
222/2012. (XI. 30.) "Gondozási Központ tárgyi eszközeinek
MÖK határozat
beszerzése a HACCP rendszernek
megfelelően" tárgyban Bakonszeg Község
Önkormányzatával kötött 0900018/04 K
számú támogatási szerződés lezárása
223/2012. (XI. 30.) "Konyhai
beruházás
a
HACCP
MÖK határozat
rendszernek megfelelően II." tárgyban
Bakonszeg Község Önkormányzatával
kötött 090000505 D számú támogatási
szerződés lezárása
224/2012. (XI. 30.) "Szennyvíztelep működéséhez szükséges
MÖK határozat
szennyvíztelepi bekötőút kiépítésének
befejező szakasza" tárgyban Bakonszeg
Község
Önkormányzatával
kötött
090008005 K számú támogatási szerződés
lezárás
225/2012. (XI. 30.) "Alapszolgáltatási
Központ
tárgyi
MÖK határozat
eszközeinek beszerzése a HACCP
rendszernek
megfelelően"
tárgyban
Bakonszeg Község Önkormányzatával
kötött 090000506 L számú támogatási
szerződés lezárása
226/2012. (XI. 30.) "Remete-tóhoz vezető külterületi út
MÖK határozat
rekonstrukciója” tárgyban Bakonszeg
Község
Önkormányzatával
kötött
090001906 L számú támogatási szerződés
lezárása
227/2012. (XI. 30.) "Útépítés (Hunyadi u.)" tárgyban Báránd
MÖK határozat
Község
Önkormányzatával
kötött
090004201 K számú támogatási szerződés
lezárása
228/2012. (XI. 30.) "Belterületi útépítés (Hunyadi u.)"
MÖK határozat
tárgyban Báránd Község Önkormányzattal
kötött 090003302 számú támogatási
szerződés lezárása
229/2012. (XI. 30.) "Általános iskola tornaterem felújítása"
MÖK határozat
tárgyban
Báránd
Község
Önkormányzatával kötött 0900015/03 D
számú támogatási szerződés lezárása
230/2012. (XI. 30.) "Településrendezési
terv
készítése”
MÖK határozat
tárgyban
Báránd
Község
Önkormányzatával kötött 090002503
számú támogatási szerződés lezárása
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231/2012. (XI. 30.) "Belterületi útépítés Nagy Lajos – Vasút
MÖK határozat
utca közötti szakasz" tárgyban Báránd
Község
Önkormányzatával
kötött
0900033/04
K
számú
támogatási
szerződés lezárása
232/2012. (XI. 30.) "A Bárándi Általános Iskola kis
MÖK határozat
tornatermének és technika termének fűtés
korszerűsítése" tárgyban Báránd Község
Önkormányzatával kötött 090000506 D
számú támogatási szerződés lezárása
233/2012. (XI. 30.) "Berettyószentmártoni orvosi rendelő
MÖK határozat
építése" tárgyban Berettyóújfalu Város
Önkormányzatával kötött 0900019/01 D
számú támogatási szerződés lezárása
234/2012. (XI. 30.) "Útépítés (Bocskai – Mártírok u. és
MÖK határozat
parkolói)" tárgyban Berettyóújfalu Város
Önkormányzatával kötött 090005701 K
számú támogatási szerződés lezárása
235/2012. (XI. 30.) "Nyugati városrész szennyvízhálózat
MÖK határozat
építése" tárgyban Berettyóújfalu Város
Önkormányzatával kötött 090005801 K
számú támogatási szerződés lezárása
236/2012. (XI. 30.) "Területi Kórház gép- és orvosi műszer
MÖK határozat
beszerzése” tárgyban Berettyóújfalu Város
Önkormányzatával kötött 0900036/02 D
számú támogatási szerződés lezárása
237/2012. (XI. 30.) "Keleti városrész belvízelvezető rendszer
MÖK határozat
kiépítése” tárgyban Berettyóújfalu Város
Önkormányzatával kötött 090000102
számú támogatási szerződés lezárása
238/2012. (XI. 30.) „Településrendezési
terv
készítése"
MÖK határozat
tárgyban
Berettyóújfalu
Város
Önkormányzatával kötött 090000602
számú támogatási szerződés lezárása
239/2012. (XI. 30.) „Nyugati városrész szennyvízhálózat
MÖK határozat
építése II/c ütem" tárgyban Berettyóújfalu
Város
Önkormányzatával
kötött
090000702 számú támogatási szerződés
lezárása
240/2012. (XI. 30.) „Útépítés (Pákász utca)” tárgyban
MÖK határozat
Berettyóújfalu Város Önkormányzatával
kötött 090000403 számú támogatási
szerződés lezárása
241/2012. (XI. 30.) „Ivóvízrendszer
bővítése”
tárgyban
MÖK határozat
Berettyóújfalu Város Önkormányzatával
kötött 090004603 számú támogatási
szerződés lezárása
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242/2012. (XI. 30.) „Időskorúak Otthona, tárgyi eszközök
MÖK határozat
beszerzése" tárgyban Berettyóújfalu Város
Önkormányzatával kötött 0900053/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
243/2012. (XI. 30.) „Tardy utca útfelújítása" tárgyban
MÖK határozat
Berettyóújfalu Város Önkormányzatával
kötött 0900042/04 K számú támogatási
szerződés lezárása
244/2012. (XI. 30.) „Ravatalozó
létesítése
a
MÖK határozat
Berettyószentmártoni
városrészen”
tárgyban
Berettyóújfalu
Város
Önkormányzatával kötött 090002405 D
számú támogatási szerződés lezárása
245/2012. (XI. 30.) „Uszoda
tetőfelújítása”
tárgyban
MÖK határozat
Berettyóújfalu Város Önkormányzatával
kötött 090006405 K számú támogatási
szerződés lezárása
246/2012. (XI. 30.) „Szennyvízcsatorna építés” tárgyban
MÖK határozat
Berettyóújfalu Város Önkormányzatával
kötött 090005206 L számú támogatási
szerződés lezárása
247/2012. (XI. 30.) „Orvosi rendelő épületének a felújítása”
MÖK határozat
tárgyban
Bihardancsháza
Község
Önkormányzatával kötött 0900002/01 D
számú támogatási szerződés lezárása
248/2012. (XI. 30.) „Szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó
MÖK határozat
gépbeszerzés” tárgyban Bihardancsháza
Község
Önkormányzatával
kötött
090003301 K számú támogatási szerződés
lezárása
249/2012. (XI. 30.) „Belterületi
vízelvezető
rendszer
MÖK határozat
kiépítése”
tárgyban
Bihardancsháza
Község
Önkormányzatával
kötött
090003401 K számú támogatási szerződés
lezárása
250/2012. (XI. 30.) „Óvoda beázásos tetőszerkezet felújítása”
MÖK határozat
tárgyban
Bihardancsháza
Község
Önkormányzatával kötött 0900004/02 D
számú támogatási szerződés lezárása
251/2012. (XI. 30.) „Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése”
MÖK határozat
tárgyban
Bihardancsháza
Község
Önkormányzatával kötött 090002702
számú támogatási szerződés lezárása
252/2012. (XI. 30.) „Óvoda és közösségi ház felújítása”
MÖK határozat
tárgyban
Bihardancsháza
Község
Önkormányzatával kötött 0900004/03 D
számú támogatási szerződés lezárása
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253/2012. (XI. 30.) „Széchenyi utca – Köztemető közötti út
MÖK határozat
építése” tárgyban Bihardancsháza Község
Önkormányzatával kötött 0900006/04 K
számú támogatási szerződés lezárása
254/2012. (XI. 30.) „D-1-1 csatorna mederburkolása (Dózsa
MÖK határozat
György utca)” tárgyban Bihardancsháza
Község
Önkormányzatával
kötött
090000805 K számú támogatási szerződés
lezárása
255/2012. (XI. 30.) „A falugondnoki hálózat fejlesztése
MÖK határozat
(gépjárműcsere)”
tárgyban
Bihardancsháza
Község
Önkormányzatával kötött 090000106 L
számú támogatási szerződés lezárása
256/2012. (XI. 30.) „Önkormányzati kötelező feladathoz
MÖK határozat
tartozó
épület
felújítás”
tárgyban
Bihartorda Község Önkormányzatával
kötött 0900016/01 D számú támogatási
szerződés lezárása
257/2012. (XI. 30.) „Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése”
MÖK határozat
tárgyban
Bihartorda
Község
Önkormányzatával kötött 090002401 K
számú támogatási szerződés lezárása
258/2012. (XI. 30.) „Útépítés (Petőfi u.)” tárgyban Bihartorda
MÖK határozat
Község
Önkormányzatával
kötött
090002301 K számú támogatási szerződés
lezárása
259/2012. (XI. 30.) „Általános Iskola napközi otthonos
MÖK határozat
konyhájának
átalakítása”
tárgyban
Bihartorda Község Önkormányzatával
kötött 0900009/02 D számú támogatási
szerződés lezárása
260/2012. (XI. 30.) „Útépítés (Temető utca)” tárgyban
MÖK határozat
Bihartorda Község Önkormányzatával
kötött 090000202 számú támogatási
szerződés lezárása
261/2012. (XI. 30.) „Útépítés (Magtár utca)” tárgyban
MÖK határozat
Bihartorda Község Önkormányzatával
kötött 09000703 számú támogatási
szerződés lezárása
262/2012. (XI. 30.) Településrendezési
terv
készítése”
MÖK határozat
tárgyban
Bihartorda
Község
Önkormányzatával kötött 0900009/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
263/2012. (XI. 30.) Iskola korszerűsítés, bővítés” tárgyban
MÖK határozat
Bihartorda Község Önkormányzatával
kötött 0900051/04 D számú támogatási
szerződés lezárása
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264/2012. (XI. 30.) „Bihartorda
Népház
és
Könyvtár
MÖK határozat
felújítása” tárgyban Bihartorda Község
Önkormányzatával kötött 090007405 D
számú támogatási szerződés lezárása
265/2012. (XI. 30.) „Bihartorda Vígh és Bocskai utca
MÖK határozat
útépítése” tárgyban Bihartorda Község
Önkormányzatával kötött 090003305 K
számú támogatási szerződés lezárása
266/2012. (XI. 30.) „Bihartorda
Polgármesteri
Hivatal
MÖK határozat
épületének felújítása, korszerűsítése”
tárgyban
Bihartorda
Község
Önkormányzatával kötött 090000106 D
számú támogatási szerződés lezárása
267/2012. (XI. 30.) „Útépítés és felszíni vízelvezetés (Petőfi
MÖK határozat
u.)” tárgyban Csökmő Nagyközség
Önkormányzatával kötött 090006801 K
számú támogatási szerződés lezárása
268/2012. (XI. 30.) támogatott „Általános iskola épület
MÖK határozat
felújítása” tárgyban Csökmő Nagyközség
Önkormányzatával kötött 0900032/02 D
számú támogatási szerződés lezárása
269/2012. (XI. 30.) „Útépítés (Arany János utca)” tárgyban
MÖK határozat
Csökmő Nagyközség Önkormányzatával
támogatási
kötött
090005202 számú
szerződés lezárása
270/2012. (XI. 30.) „Óvoda központi fűtéssel történő ellátása”
MÖK határozat
tárgyban
Csökmő
Nagyközség
Önkormányzatával kötött 0900001/03 D
számú támogatási szerződés lezárása
271/2012. (XI. 30.) „Településrendezési
terv
készítése”
MÖK határozat
tárgyban
Csökmő
Nagyközség
Önkormányzatával kötött 0900015/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
272/2012. (XI. 30.) „Úttörő utca szilárd útburkolatának
MÖK határozat
kialakítása”
tárgyban
Csökmő
Nagyközség Önkormányzatával kötött
0900015/04
K
számú
támogatási
szerződés lezárása
273/2012. (XI. 30.) „Csökmő Kossuth u. 120. sz. alatti
MÖK határozat
ingatlan
megvásárlásával
komplex
gondozási központ létrehozása” tárgyban
Csökmő Nagyközség Önkormányzatával
kötött 090008305 D számú támogatási
szerződés lezárása
274/2012. (XI. 30.) „Úttörő utca szilárd útburkolatának
MÖK határozat
kialakítása (II. ütem)” tárgyban Csökmő
Nagyközség Önkormányzatával kötött
090002105 K számú támogatási szerződés
lezárása
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275/2012. (XI. 30.) „Csökmő Kossuth u. 113. általános iskola
MÖK határozat
felújítása” tárgyban Csökmő Nagyközség
Önkormányzatával kötött 090000206 L
számú támogatási szerződés lezárása
276/2012. (XI. 30.) „Művelődési
ház
kettős
célú
MÖK határozat
hasznosításához való felújítás” tárgyban
Darvas Község Önkormányzatával kötött
0900037/02
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
277/2012. (XI. 30.) „Településrendezési
terv
készítése”
MÖK határozat
tárgyban
Darvas
Község
Önkormányzatával kötött 0900014/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
278/2012. (XI. 30.) „Szociális
felzárkóztató
program
MÖK határozat
(családsegítő
szolgálat
kialakítása)”
tárgyban
Darvas
Község
Önkormányzatával kötött 0900012/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
279/2012. (XI. 30.) „Szociális
felzárkóztató
program
MÖK határozat
(szociális konyha felújítása)” tárgyban
Darvas Község Önkormányzatával kötött
0900013/04
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
280/2012. (XI. 30.) „Községháza épület felújítás” tárgyban
MÖK határozat
Darvas Község Önkormányzatával kötött
090003705 D számú támogatási szerződés
lezárása
281/2012. (XI. 30.) Polgármesteri Hivatal bővítése, a tető
MÖK határozat
felújítása” tárgyban Egyek Nagyközség
Önkormányzatával kötött 0900018/01 D
számú támogatási szerződés lezárása
282/2012. (XI. 30.) „Településrendezési
terv
készítése”
MÖK határozat
tárgyban
Egyek
Nagyközség
Önkormányzatával kötött 090003502
számú támogatási szerződés lezárása
283/2012. (XI. 30.) „Ivóvíz csatorna” tárgyban Egyek
MÖK határozat
Nagyközség Önkormányzatával kötött
090007002 számú támogatási szerződés
lezárása
284/2012. (XI. 30.) „Szennyvízcsatornázás
III.
üteme”
MÖK határozat
tárgyban
Egyek
Nagyközség
Önkormányzatával kötött 090005903
számú támogatási szerződés lezárása
285/2012. (XI. 30.) Polgármesteri Hivatal felújítása ” tárgyban
MÖK határozat
Egyek Nagyközség Önkormányzatával
kötött 090010905 D számú támogatási
szerződés lezárása
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286/2012. (XI. 30.) „Útépítés (Táncsics-Tópart-Damjanich)”
MÖK határozat
tárgyban
Egyek
Nagyközség
Önkormányzatával kötött 090004006 L
számú támogatási szerződés lezárása
287/2012. (XI. 30.) „Útépítés (Gólya utca)” tárgyban Egyek
MÖK határozat
Nagyközség Önkormányzatával kötött
090001606 K számú támogatási szerződés
lezárása
288/2012. (XI. 30.) „Esztár Árpád u. 25. sz. alatti ingatlanon
MÖK határozat
Gondozási Központ építése” tárgyban
Esztár Község Önkormányzatával kötött
0900015/01
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
289/2012. (XI. 30.) „Belterületi felszíni vízrendezés I. ütem”
MÖK határozat
tárgyban
Esztár
Község
Önkormányzatával kötött 090003101 K
számú támogatási szerződés lezárása
290/2012. (XI. 30.) „Általános
iskola
padozatának
és
MÖK határozat
nyílászáróinak a cseréje” tárgyban Esztár
Község
Önkormányzatával
kötött
0900008/02
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
291/2012. (XI. 30.) „Ivóvízrendszer kiépítése (Dózsa Gy.,
MÖK határozat
Hatház u.)” tárgyban Esztár Község
Önkormányzatával kötött 090000402
számú támogatási szerződés lezárása
292/2012. (XI. 30.) Művelődési Ház magastető építés”
MÖK határozat
tárgyban
Esztár
Község
Önkormányzatával kötött 0900007/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
293/2012. (XI. 30.) „Petőfi Sándor utca felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Esztár Község Önkormányzatával kötött
090001605 K számú támogatási szerződés
lezárása
294/2012. (XI. 30.) „Esztári Kultúrház akadálymentesítése és
MÖK határozat
felújítása” tárgyban Esztár Község
Önkormányzatával kötött 090004606 L
számú támogatási szerződés lezárása
295/2012. (XI. 30.) „Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése”
MÖK határozat
tárgyban Furta Község Önkormányzatával
kötött 090000101 K számú támogatási
szerződés lezárása
296/2012. (XI. 30.) „Felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése
MÖK határozat
és holtágak rehabilitációja” tárgyban Furta
Község
Önkormányzatával
kötött
090000902 számú támogatási szerződés
lezárása
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297/2012. (XI. 30.) „Furtai
általános
iskola
fűtési
MÖK határozat
rendszerének felújítása” tárgyban Furta
Község
Önkormányzatával
kötött
090001203 számú támogatási szerződés
lezárása
298/2012. (XI. 30.) „Településrendezési
terv
készítése”
MÖK határozat
tárgyban Furta Község Önkormányzatával
kötött 090004803 számú támogatási
szerződés lezárása
299/2012. (XI. 30.) „Szociális étkeztetést kiszolgáló konyha
MÖK határozat
felújítása, korszerűsítése” tárgyban Furta
Község
Önkormányzatával
kötött
0900021/04
K
számú
támogatási
szerződés lezárása
300/2012. (XI. 30.) „Bem József körút útépítése” tárgyban
MÖK határozat
Furta Község Önkormányzatával kötött
0900022/04
K
számú
támogatási
szerződés lezárása
301/2012. (XI. 30.) „Mikrotérségi
gyermekjóléti
és
MÖK határozat
családsegítő központ kialakítása I. ütem”
tárgyban Furta Község Önkormányzatával
kötött 0900024/04 K számú támogatási
szerződés lezárása
302/2012. (XI. 30.) „Könyvtár felújítása” tárgyban Furta
MÖK határozat
Község
Önkormányzatával
kötött
090002705 D számú támogatási szerződés
lezárása
303/2012. (XI. 30.) „Útépítés (Temető utca)” tárgyban Furta
MÖK határozat
Község
Önkormányzatával
kötött
090000705 K számú támogatási szerződés
lezárása
304/2012. (XI. 30.) „Útépítés (Bem József körút II. szakasz és
MÖK határozat
a 174 hrsz-ú utca kiépítése)” tárgyban
Furta Község Önkormányzatával kötött
090000306 L számú támogatási szerződés
lezárása
305/2012. (XI. 30.) „Községi ravatalozó bővítése” tárgyban
MÖK határozat
Furta Község Önkormányzatával kötött
090000106 K számú támogatási szerződés
lezárása
306/2012. (XI. 30.) támogatott „Általános Iskola bővítése 3
MÖK határozat
tanteremmel I. ütem” tárgyban Hencida
Község
Önkormányzatával
kötött
0900023/01
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
307/2012. (XI. 30.) „Általános Iskola bővítése 3 tanteremmel
MÖK határozat
II. ütem” tárgyban Hencida Község
Önkormányzatával kötött 0900012/02 D
számú támogatási szerződés lezárása
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308/2012. (XI. 30.) „Művelődési Ház felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Hencida Község Önkormányzatával kötött
0900029/03 D
számú
támogatási
szerződés lezárása
309/2012. (XI. 30.) „Szociális
konyha
korszerűsítése”
MÖK határozat
tárgyban
Hencida
Község
Önkormányzatával kötött 0900017/04 D
számú támogatási szerződés lezárása
310/2012. (XI. 30.) „Hencida Község felszíni vízelvezető
MÖK határozat
rendszerének kialakítása I. ütem” tárgyban
Hencida Község Önkormányzatával kötött
090003405 K számú támogatási szerződés
lezárása
311/2012. (XI. 30.) „Útépítés (Irínyi, Puskin és Zug utcák
MÖK határozat
rekonstrukciója)”
tárgyban
Hencida
Község
Önkormányzatával
kötött
090001206 L számú támogatási szerződés
lezárása
312/2012. (XI. 30.) „Bocskai
István
Általános
Iskola
MÖK határozat
bővítése” tárgyban Kismarja Község
Önkormányzatával kötött 090008601 K
számú támogatási szerződés lezárása
313/2012. (XI. 30.) „Bocskai István Általános Iskola tanterem
MÖK határozat
bővítés” tárgyban Kismarja Község
Önkormányzatával kötött 090006302
számú támogatási szerződés lezárása
314/2012. (XI. 30.) „Bocskai
István
Általános
Iskola
MÖK határozat
épületének bővítése” tárgyban Kismarja
Község
Önkormányzatával
kötött
090005603 számú támogatási szerződés
lezárása
315/2012. (XI. 30.) „Szociális Szolgáltató Központ konyha
MÖK határozat
felújítása, HACCP rendszer bevezetése”
tárgyban
Kismarja
Község
Önkormányzatával kötött 0900001/04 K
számú támogatási szerződés lezárása
316/2012. (XI. 30.) „Bocskai
István
Általános
Iskola
MÖK határozat
épületének felújítása” tárgyban Kismarja
Község
Önkormányzatával
kötött
0900019/04
K
számú
támogatási
szerződés lezárása
317/2012. (XI. 30.) „Önkormányzati
tulajdonú
kötelező
MÖK határozat
feladatokat
ellátó
intézmények
beruházásainak támogatása” tárgyban
Kismarja Község Önkormányzatával
kötött 090006805 D számú támogatási
szerződés lezárása
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318/2012. (XI. 30.) „Felszíni
vízelvezető
rendszerek
MÖK határozat
felújítása” tárgyban Kismarja Község
Önkormányzatával kötött 090002605 K
számú támogatási szerződés lezárása
319/2012. (XI. 30.) „Bocskai István Általános Iskola és Óvoda
MÖK határozat
épületének bővítése II. ütemének befejező
szakasza” tárgyban Kismarja Község
Önkormányzatával kötött 090000406 L
számú támogatási szerződés lezárása
320/2012. (XI. 30.) „Mentőállomás
kialakítása
épület
MÖK határozat
bővítéssel, átalakítással I. ütem” tárgyban
Komádi Város Önkormányzatával kötött
0900027/01
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
321/2012. (XI. 30.) „Polgármesteri hivatal felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Komádi Város Önkormányzatával kötött
090007801 K számú támogatási szerződés
lezárása
322/2012. (XI. 30.) „Tűzoltósági épület felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Komádi Város Önkormányzatával kötött
0900016/02 D
számú
támogatási
szerződés lezárása
323/2012. (XI. 30.) „Központi orvosi rendelő felújítása,
MÖK határozat
karbantartása” tárgyban Komádi Város
Önkormányzatával kötött 0900002/03 D
számú támogatási szerződés lezárása
324/2012. (XI. 30.) „Településrendezési
terv
készítése”
MÖK határozat
tárgyban
Komádi
Város
Önkormányzatával kötött 090005103
számú támogatási szerződés lezárása
325/2012. (XI. 30.) „Tornyos” óvoda felújítása” tárgyban
MÖK határozat
Komádi Város Önkormányzatával kötött
0900025/04
D
számú
támogatási
szerződés lezárása
326/2012. (XI. 30.) „Szennyvíztisztító telep építése” tárgyban
MÖK határozat
Komádi Város Önkormányzatával kötött
0900052/04
K
számú
támogatási
szerződés lezárása
327/2012. (XI. 30.) „A Zonda - szolgáltatóház felújítása
MÖK határozat
Komádiban” tárgyban Komádi Város
Önkormányzatával kötött 090011005 D
számú támogatási szerződés lezárása
328/2012. (XI. 30.) „Gyermekjóléti és Családsegítő Központ
MÖK határozat
berendezése
Komádiban”
tárgyban
Komádi Város Önkormányzatával kötött
090001305 K számú támogatási szerződés
lezárása
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329/2012. (XI. 30.) „Kórház és Rákóczi utca úthálózat
MÖK határozat
fejlesztése” tárgyban Komádi Város
Önkormányzatával kötött 090005405 K
számú támogatási szerződés lezárása
330/2012. (XI. 30.) „A
szociális
étkeztetés
MÖK határozat
feltételrendszerének korszerűsítése a
Napközi Konyha átalakításával” tárgyban
Komádi Város Önkormányzatával kötött
090006705 K számú támogatási szerződés
lezárása
331/2012. (XI. 30.) „A
szociális
étkeztetés
MÖK határozat
feltételrendszerének
korszerűsítése
Komádiban” tárgyban Komádi Város
Önkormányzatával kötött 090000706 L
számú támogatási szerződés lezárása

2012. december 18.
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208/2012. (XI. 30.) 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:
135/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 136/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 137/2012. (IX. 14.)
MÖK határozat,167/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 138/2012. (IX. 14.) MÖK
határozat,139/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 140/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 142/2012.
(IX. 14.) MÖK határozat, 143/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 144/2012. (IX. 14.) MÖK
határozat145/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 146/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 147/2012.
(IX. 14.) MÖK határozat, 148/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 149/2012. (IX. 14.) MÖK
határozat, 150/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 151/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 152/2012.
(IX. 14.) MÖK határozat, 153/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 154/2012. (IX. 14.) MÖK
határozat, 155/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 156/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 157/2012.
(IX. 14.) MÖK határozat, 158/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 159/2012. (IX. 14.) MÖK
határozat, 160/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 161/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 162/2012.
(IX. 14.) MÖK határozat, 163/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 164/2012. (IX. 14.) MÖK
határozat, 165/2012. (IX. 14.) MÖK határozat, 168/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 170/2012.
(IX. 28.) MÖK határozat, 172/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 173/2012. (IX. 28.) MÖK
határozat, 174/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 175/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 176/2012.
(IX. 28.) MÖK határozat, 177/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 178/2012. (IX. 28.) MÖK
határozat, 179/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 180/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 181/2012.
(IX. 28.) MÖK határozat, 182/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 183/2012. (IX. 28.) MÖK
határozat, 184/2012. (IX. 28.) MÖK határozat,185/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 186/2012.
(IX. 28.) MÖK határozat, 187/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 188/2012. (IX. 28.) MÖK
határozat, 189/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 190/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 191/2012.
(IX. 28.) MÖK határozat, 192/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 193/2012. (IX. 28.) MÖK
határozat, 194/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 195/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 196/2012.
(IX. 28.) MÖK határozat, 197/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 198/2012. (IX. 28.) MÖK
határozat, 199/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 201/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 202/2012.
(IX. 28.) MÖK határozat, 203/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 204/2012. (IX. 28.) MÖK
határozat, 205/2012. (IX. 28.) MÖK határozat, 207/2012. (IX. 28.) MÖK határozat.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Györgyi Zoltán, megyei főjegyző
2012. november 30.

209/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 164/2012. (IX. 14.) MÖK határozatában
szereplő 5896/A helyrajzi számot 5894/A helyrajzi számra módosítja.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot küldje meg az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Nkft. Ügyvezetőjének, valamint a MÁK Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatójának.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. november 30.
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210/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. november 30-ai ülése napirendjét
a következők szerint fogadja el:
1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Hivatala gazdálkodásának 2012. évi I-III. negyedéves helyzetéről
2. Előterjesztés önkormányzati rendelet módosítására, hatályon kívül helyezésére,
valamint alapítvány támogatására
3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójának elfogadására
4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró,
értékelő munkarészének lezárására
5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervére
6. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetéről
7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. által kezelt
támogatási szerződések lezárására
8. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
9. Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések
lezárásával kapcsolatban
Különfélék
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

211/2012. (XI. 30.) 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 I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben
foglalt tartalommal elfogadja.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke,
Dr. Györgyi Zoltán, megyei főjegyző
2012. november 30.
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212/2012. (XI. 30.) 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
1.
2.

3.

Támogatási
összeg (Ft)

Mentál Szanatórium
50 000
Alapítvány
Muszka
János
40.000
Alapítvány
„Kézenfogva
Testvéreinkkel”
40.000
Sárrétudvari
Alapítvány

Támogatási cél

Támogatás
fedezete

Egri vár napja - pszichiátriai
betegek
hagyományőrző JÜTB keret
rendezvényen való részvétele
Csipkebogyó Fesztivál

JÜTB keret

„Halló magyar” című kiadvány

JÜTB keret

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

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

213/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2013. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a koncepcióban foglaltaknak megfelelően terjessze elő a
2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke,
a 2013. évi költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon
belül

214/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 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) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 13. § (2)
bekezdés b) pontja alapján kidolgozandó - a határozat mellékletét képező - megyei hosszú
távú területfejlesztési koncepció véglegesített helyzetfeltáró, helyzetértékelő dokumentumát
elfogadja, azt megfelelőnek tartja a további tervezés alapjául.
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A közgyűlés megállapítja továbbá az előkészítő fázis részét képező partnerségi tervnek a
helyzetfeltáró, helyzetértékelő dokumentum elkészítésére vonatkozó része végrehajtásra
került.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a helyzetfeltáró, helyzetértékelő dokumentumot küldje meg
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériumnak,
továbbá gondoskodjon a megyei területfejlesztési koncepció elkészítésével összefüggő
intézkedések megtételéről.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 4. a dokumentum megküldésére
2013. április 30. a koncepció elkészítésére

215/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján a 2013. évi belső ellenőrzési tervet a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben meghatározott
feladatok végrehajtásáról gondoskodjanak.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Györgyi Zoltán, megyei főjegyző
folyamatos, beszámolásra 2014. április 30.
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a 215/2012. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete

2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

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 volt, hogy
azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat.
A kockázatelemzés alapján felállított prioritások a belső ellenőrzési terv összeállításánál
figyelembe vételre kerültek.

Kiemelt célok
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Súlyok

Intervallumok

A működésben és gazdálkodásban a gazdaságosság,
a
hatékonyság
és
az
eredményesség 9
követelményeinek érvényesítése.

1-5

Belső kontrollrendszer működtetése a feladatok
ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és
8
a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos,
hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében.

1-5

A gazdálkodás szabályozott keretek között, a
jogszabályok és a helyi szabályzatok előírásainak 8
megfelelően történjen.

1-5

Szabályozott, költségtakarékos és feladatorientált
7
működés megvalósítása.

1-5

A feladat magas szakmai színvonalon történő
8
ellátása.

1-5

Minimális pontszám:

39

Maximális pontszám:

200

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉRTÉKELÉSE
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Folyamatok jelentősége
(kiemelt célok szerint)
Információs
A vagyonnal való
rendszerek és
gazdaságos, hatékony
kommunikáció
és
eredményes
hatékony
gazdálkodás.
működtetése.

1-5

4

4

4

4

1-5

4

5

4

4

A gazdálkodás szabályozott keretek között, a
jogszabályok és a helyi szabályzatok 8
előírásainak megfelelően történjen.

1-5

5

5

4

4

Szabályozott,
költségtakarékos
feladatorientált működés megvalósítása.

7

1-5

5

4

4

5

A feladat magas szakmai színvonalon történő
8
ellátása.

1-5

4

4

4

4

175

172

160

167

4,48

4,41

4,10

4,28

Súlyok

Kiemelt célok

A működésben és gazdálkodásban a
gazdaságosság, a hatékonyság és az
9
eredményesség
követelményeinek
érvényesítése.
Belső kontrollrendszer működtetése a
feladatok
ellátására
szolgáló
előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal 8
való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás érdekében.

Súly összesen
Folyamat súlyozott átlaga

és

39

Kapcsolat

A
gazdálkodásra Belső
vonatkozó
szabályzó kontrollrendszer
rendszer kialakítása és hatékony
működtetése.
működtetése.

a
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Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

1.

Kockázati tényező

Kockázati
tényező
terjedelme

Alkalmazott súly

Ponthatár

Változás/Átszervezés

1-4

5

5-20

1-3

5

5-15

1-4

4

4-16

1-4

4

4-16

1-3

3

3-9

1-3

3

3-9

Stabil rendszer, kisebb változások
Kisebb változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
Megváltozott szabályozási környezet

2.

Belső kontrollok értékelése
Megfelelő és eredményes
Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
Gyenge

3.

Előző ellenőrzés óta eltelt idő
1 évnél kevesebb
1-2 év
2-3 év

4.

Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége
Kicsi
Közepes
Nagy

5.

Munkatársak tapasztalata és képzettsége
Nagyon tapasztalt és képzett
Közepesen tapasztalt és képzett
Kevés tapasztalat és képzettség hiánya

6.

Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően
Alacsony szintű
Közepes szintű
Magas szintű

Minimális pontszám

24

Maximális pontszám

85
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Folyamatok kockázata
(kockázati tényezők szerint)

Változás/Átszervezés

Kapcsolat

Súlyok

Kockázati tényezők

Információs
A gazdálkodásra vonatkozó
A
vagyonnal
való
Belső kontrollrendszer
rendszerek
és
a
szabályzó
rendszer
gazdaságos, hatékony és
hatékony működtetése.
kommunikáció
kialakítása és működtetése.
eredményes gazdálkodás.
hatékony működtetése.

5

1-4

4

4

4

3

Belső kontrollok értékelése 5

1-3

3

3

3

3

Előző ellenőrzés óta eltelt
4
idő

1-4

4

3

3

3

Szabálytalanságok
valószínűsége

4

1-4

3

4

4

2

Munkatársak tapasztalata és
3
képzettsége

1-3

3

3

3

3

Vezetőség
aggályai
a
3
rendszer működését illetően

1-3

3

2

2

3

81

78

73

68

3,37

3,25

3,04

2,83

Súly összesen
Folyamatok
átlaga

24
súlyozott
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Kockázatelemzés összesítése

Értékelési szempontok
alacsony kockázat
közepes kockázat
magas kockázat

Súlyok átlaga
1,0-3,0
3,1-3,7
3,8-5,0

Javasolt ellenőrzési gyakoriság
három év
két év
évente

Folyamatok

Folyamatok
jelentősége

Folyamatok
kockázata

Folyamatok
kombinált
kockázata

Értékelés

Javasolt
ellenőrzési
gyakoriság

1.

2.

3.

4.=(2+3)/2

5.

6.

A gazdálkodásra vonatkozó szabályzó
4,48
rendszer kialakítása és működtetése.

3,37

3,93

magas
kockázat

évente

Belső
kontrollrendszer
működtetése.

4,41

3,25

3,83

magas
kockázat

évente

A vagyonnal való gazdaságos, hatékony és
4,10
eredményes gazdálkodás.

3,04

3,57

közepes
kockázat

kétévente

Információs
rendszerek és a kommunikáció hatékony 4,28
működtetése.

2,83

3,56

közepes
kockázat

kétévente

hatékony
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2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

Sorszám

1.

Ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja,
módszere, ellenőrizendő
időszak

Azonosított
kockázati
tényező

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Célja:
Bizonyosság nyújtása annak
vonatkozásában, hogy:
- a mérlegben kimutatott
eszközök és források
alátámasztására készült-e
szabályszerű éves leltár,
valamint az analitikus
nyilvántartás és a főkönyv Szervezeti
A
mérlegtételek
és 2013.
egyezősége biztosított-e,
struktúra
leltárral
történő
- a leltározási feladatok feladatváltozás
negyedév
alátámasztásának
lebonyolítása,
ellenőrzése.
dokumentálása
szabályszerűen
került-e
végrehajtásra.
Módszere:
Dokumentum
alapú,
mintavételes ellenőrzés.
Időszaka:
2012. IV. negyedév

Az ellenőrzés
típusa

I. Pénzügyi
ellenőrzés

Az ellenőrzött
szerv

Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat,
Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat
Hivatala,
Hajdú-Bihar
Megyei Cigány
Területi
Nemzetiségi
Önkormányzat,
Hajdú-Bihar
Megyei Román
Területi
Nemzetiségi
Önkormányzat.

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

8
szakértői nap
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Ellenőrzés tárgya

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az ellenőrzés célja,
módszere, ellenőrizendő
időszak

Azonosított
kockázati
tényező

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az ellenőrzés
típusa

Célja:
Bizonyosság nyújtása a
céljelleggel
nyújtott
támogatások szerződéskötési
folyamatának és pénzügyi
elszámolásának
szabályszerűségéről.

2.

Céljelleggel juttatott
támogatások
Előző ellenőrzés 2013.
negyedév
elszámolásának
óta eltelt idő
Módszere:
ellenőrzése.
Dokumentum
alapú,
mintavételes ellenőrzés.

Időszaka:
2012.
évben
juttatott
céljellegű támogatások.

II. Rendszer
ellenőrzés

Az ellenőrzött
szerv

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat,
Hajdú-Bihar
Megyei Cigány
Területi
Nemzetiségi
6
Önkormányzat, szakértői nap
Hajdú-Bihar
Megyei Román
Területi
Nemzetiségi
Önkormányzat.
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3.

Ellenőrzés tárgya

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az ellenőrzés célja,
módszere, ellenőrizendő
időszak

Azonosított
kockázati
tényező

Célja:
Annak megállapítása, hogy a
tárgyi
eszközök
nyilvántartási
rendszere
biztosítja-e
a
vagyon
Tárgyi
eszközök változásának
szabályszerű
Önkormányzati
nyilvántartási
dokumentálását.
konszolidációt
rendszerének,
az
érintő
állományváltozások
vagyonátadás
bizonylatolásának,
Módszere:
főkönyvi
Dokumentum
alapú,
elszámolásának
mintavételes ellenőrzés.
ellenőrzése.

Időszaka:
2012. év

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

2013.
negyedév

Az ellenőrzés
típusa

SzabályszerűII. ségi
ellenőrzés

Az ellenőrzött
szerv

Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat
Hivatala

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

5
szakértői nap
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4.

Ellenőrzés tárgya

Gazdálkodási
jogkörök
(kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, szakmai
igazolás,
érvényesítés,
utalványozás)
rendjének,
ellátásának
ellenőrzése.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az ellenőrzés célja,
módszere, ellenőrizendő
időszak

Azonosított
kockázati
tényező

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az ellenőrzés
típusa

Célja:
Annak megállapítása, hogy a
gazdálkodási
jogkörök
gyakorlásának folyamatában
a jogszabályok és a belső
szabályok előírásai teljes
körűen betartásra kerültek-e.
Szervezeti
SzabályszerűMódszere:
III. ségi
Dokumentum
alapú struktúra
és 2013.
ellenőrzés,
feladatváltozás
negyedév
ellenőrzés
a
vizsgálat
keretében
munkalapok kitöltése.

Időszaka:
2013. I-II. negyedév

Az ellenőrzött
szerv

Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat,
Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat
Hivatala,
Hajdú-Bihar
Megyei Cigány
Területi
Nemzetiségi
Önkormányzat,
Hajdú-Bihar
Megyei Román
Területi
Nemzetiségi
Önkormányzat.

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

6
szakértői nap
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216/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a tájékoztató elkészítésében közreműködő szervezeteknek
köszönje meg az együttműködést.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

217/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A közgyűlés a 7. számú, a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Ügynökség NKft. által
kezelt szerződésekről szóló előterjesztés I-CXC. határozati javaslatairól egyben szavaz.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

218/2012. (XI. 30.) 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
"Tanterembővítés (Bessenyei György Általános Iskola ) II. ütem befejező munkálatok”
tárgyban Bakonszeg Község Önkormányzatával kötött 0900004/01 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. 10. 08-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

219/2012. (XI. 30.) 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
"Bakonszegi vízmű technológiai rekonstrukciója" tárgyban Bakonszeg Község
Önkormányzatával kötött 090000502 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
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rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 08-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

220/2012. (XI. 30.) 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
"Bakonszegi vízmű technológiai rekonstrukciója II. ütem” tárgyban Bakonszeg Község
Önkormányzatával kötött 090001803 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 08-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

221/2012. (XI. 30.) 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
„Szennyvíztelepi bekötőút építése" tárgyban Bakonszeg Község Önkormányzatával kötött
0900017/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 08-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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222/2012. (XI. 30.) 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
"Gondozási Központ tárgyi eszközeinek beszerzése a HACCP rendszernek megfelelően"
tárgyban Bakonszeg Község Önkormányzatával kötött 0900018/04 K számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012. 10. 08-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

223/2012. (XI. 30.) 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 "Konyhai
beruházás a HACCP rendszernek megfelelően II." tárgyban Bakonszeg Község
Önkormányzatával kötött 090000505 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 08-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

224/2012. (XI. 30.) 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
"Szennyvíztelep működéséhez szükséges szennyvíztelepi bekötőút kiépítésének befejező
szakasza" tárgyban Bakonszeg Község Önkormányzatával kötött 090008005 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 10. 08-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

225/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott
"Alapszolgáltatási Központ tárgyi eszközeinek beszerzése a HACCP rendszernek
megfelelően" tárgyban Bakonszeg Község Önkormányzatával kötött 090000506 L számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 10. 08-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

226/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott "Remetetóhoz vezető külterületi út rekonstrukciója” tárgyban Bakonszeg Község Önkormányzatával
kötött 090001906 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 08-án megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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227/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott "Útépítés
(Hunyadi u.)" tárgyban Báránd Község Önkormányzatával kötött 090004201 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. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

228/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "Belterületi
útépítés (Hunyadi u.)" tárgyban Báránd Község Önkormányzattal kötött 090003302 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. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

229/2012. (XI. 30.) 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 "Általános
iskola tornaterem felújítása" tárgyban Báránd Község Önkormányzatával kötött
0900015/03 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. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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230/2012. (XI. 30.) 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
"Településrendezési terv készítése” tárgyban Báránd Község Önkormányzatával kötött
090002503 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. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

231/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott "Belterületi
útépítés Nagy Lajos – Vasút utca közötti szakasz" tárgyban Báránd Község
Önkormányzatával kötött 0900033/04 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. 21-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

232/2012. (XI. 30.) 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 "A
Bárándi Általános Iskola kis tornatermének és technika termének fűtés korszerűsítése"
tárgyban Báránd Község Önkormányzatával kötött 090000506 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. 21én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

233/2012. (XI. 30.) 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
"Berettyószentmártoni orvosi rendelő építése" tárgyban Berettyóújfalu Város
Önkormányzatával kötött 0900019/01 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. 25-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

234/2012. (XI. 30.) 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
(Bocskai – Mártírok u. és parkolói)" tárgyban Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötött
090005701 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

235/2012. (XI. 30.) 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 "Nyugati
városrész szennyvízhálózat építése" tárgyban Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötött
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090005801 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

236/2012. (XI. 30.) 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 "Területi
Kórház gép- és orvosi műszer beszerzése” tárgyban Berettyóújfalu Város Önkormányzatával
kötött 0900036/02 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. 25-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

237/2012. (XI. 30.) 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 "Keleti
városrész
belvízelvezető
rendszer
kiépítése”
tárgyban
Berettyóújfalu
Város
Önkormányzatával kötött 090000102 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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238/2012. (XI. 30.) 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 Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötött
090000602 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

239/2012. (XI. 30.) 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 „Nyugati
városrész szennyvízhálózat építése II/c ütem" tárgyban Berettyóújfalu Város
Önkormányzatával kötött 090000702 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

240/2012. (XI. 30.) 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
(Pákász utca)” tárgyban Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötött 090000403 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

241/2012. (XI. 30.) 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
„Ivóvízrendszer bővítése” tárgyban Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötött
090004603 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

242/2012. (XI. 30.) 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
„Időskorúak Otthona, tárgyi eszközök beszerzése" tárgyban Berettyóújfalu Város
Önkormányzatával kötött 0900053/04 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. 25-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

243/2012. (XI. 30.) 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 „Tardy
utca útfelújítása" tárgyban Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötött 0900042/04 K
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számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

244/2012. (XI. 30.) 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 létesítése a Berettyószentmártoni városrészen” tárgyban Berettyóújfalu Város
Önkormányzatával kötött 090002405 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. 25-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

245/2012. (XI. 30.) 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 „Uszoda
tetőfelújítása” tárgyban Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötött 090006405 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

13/2012. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

246/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott
„Szennyvízcsatorna építés” tárgyban Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötött
090005206 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

247/2012. (XI. 30.) 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 „Orvosi
rendelő épületének a felújítása” tárgyban Bihardancsháza Község Önkormányzatával kötött
0900002/01 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. 10. 08-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

248/2012. (XI. 30.) 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 „Szociális
foglalkoztatáshoz
kapcsolódó
gépbeszerzés”
tárgyban
Bihardancsháza
Község
Önkormányzatával kötött 090003301 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 08-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

249/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott
„Belterületi vízelvezető rendszer kiépítése” tárgyban Bihardancsháza Község
Önkormányzatával kötött 090003401 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 08-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

250/2012. (XI. 30.) 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
beázásos tetőszerkezet felújítása” tárgyban Bihardancsháza Község Önkormányzatával kötött
0900004/02 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. 10. 08-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

251/2012. (XI. 30.) 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 Bihardancsháza Község Önkormányzatával kötött
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090002702 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 08-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

252/2012. (XI. 30.) 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 és
közösségi ház felújítása” tárgyban Bihardancsháza Község Önkormányzatával kötött
0900004/03 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. 10. 08-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

253/2012. (XI. 30.) 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 „Széchenyi
utca – Köztemető közötti út építése” tárgyban Bihardancsháza Község Önkormányzatával
kötött 0900006/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 08-án megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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254/2012. (XI. 30.) 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 „D-1-1
csatorna mederburkolása (Dózsa György utca)” tárgyban Bihardancsháza Község
Önkormányzatával kötött 090000805 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 08-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

255/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „A
falugondnoki hálózat fejlesztése (gépjárműcsere)” tárgyban Bihardancsháza Község
Önkormányzatával kötött 090000106 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 08-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

256/2012. (XI. 30.) 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
„Önkormányzati kötelező feladathoz tartozó épület felújítás” tárgyban Bihartorda Község
Önkormányzatával kötött 0900016/01 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. 25-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

257/2012. (XI. 30.) 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 Bihartorda Község Önkormányzatával kötött
090002401 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

258/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Petőfi u.)” tárgyban Bihartorda Község Önkormányzatával kötött 090002301 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

259/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott „Általános
Iskola napközi otthonos konyhájának átalakítása” tárgyban Bihartorda Község
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Önkormányzatával kötött 0900009/02 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. 25-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

260/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Temető utca)” tárgyban Bihartorda Község Önkormányzatával kötött 090000202 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

261/2012. (XI. 30.) 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
(Magtár utca)” tárgyban Bihartorda Község Önkormányzatával kötött 09000703 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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262/2012. (XI. 30.) 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 Bihartorda Község Önkormányzatával kötött
0900009/04 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. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

263/2012. (XI. 30.) 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 „Iskola
korszerűsítés, bővítés” tárgyban Bihartorda Község Önkormányzatával kötött 0900051/04 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. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

264/2012. (XI. 30.) 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
„Bihartorda Népház és Könyvtár felújítása” tárgyban Bihartorda Község Önkormányzatával
kötött 090007405 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. 25-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

265/2012. (XI. 30.) 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
„Bihartorda Vígh és Bocskai utca útépítése” tárgyban Bihartorda Község Önkormányzatával
kötött 090003305 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

266/2012. (XI. 30.) 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
„Bihartorda Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, korszerűsítése” tárgyban Bihartorda
Község Önkormányzatával kötött 090000106 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. 25-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

267/2012. (XI. 30.) 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
és felszíni vízelvezetés (Petőfi u.)” tárgyban Csökmő Nagyközség Önkormányzatával kötött
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090006801 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 09-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

268/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott „Általános
iskola épület felújítása” tárgyban Csökmő Nagyközség Önkormányzatával kötött
0900032/02 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. 10. 09-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

269/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Arany János utca)” tárgyban Csökmő Nagyközség Önkormányzatával kötött
090005202 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 09-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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270/2012. (XI. 30.) 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
központi fűtéssel történő ellátása” tárgyban Csökmő Nagyközség Önkormányzatával kötött
0900001/03 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. 10. 09-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

271/2012. (XI. 30.) 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 Csökmő Nagyközség Önkormányzatával kötött
0900015/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 09-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

272/2012. (XI. 30.) 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 „Úttörő
utca szilárd útburkolatának kialakítása” tárgyban Csökmő Nagyközség Önkormányzatával
kötött 0900015/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 09-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

273/2012. (XI. 30.) 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 „Csökmő
Kossuth u. 120. sz. alatti ingatlan megvásárlásával komplex gondozási központ létrehozása”
tárgyban Csökmő Nagyközség Önkormányzatával kötött 090008305 D számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012. 10. 09-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

274/2012. (XI. 30.) 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 „Úttörő
utca szilárd útburkolatának kialakítása (II. ütem)” tárgyban Csökmő Nagyközség
Önkormányzatával kötött 090002105 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 09-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

275/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Csökmő
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Kossuth u. 113. általános iskola felújítása” tárgyban Csökmő Nagyközség Önkormányzatával
kötött 090000206 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 09-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

276/2012. (XI. 30.) 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
„Művelődési ház kettős célú hasznosításához való felújítás” tárgyban Darvas Község
Önkormányzatával kötött 0900037/02 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. 10. 09-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

277/2012. (XI. 30.) 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 Darvas Község Önkormányzatával kötött
0900014/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 09-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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278/2012. (XI. 30.) 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 „Szociális
felzárkóztató program (családsegítő szolgálat kialakítása)” tárgyban Darvas Község
Önkormányzatával kötött 0900012/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 09-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

279/2012. (XI. 30.) 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 „Szociális
felzárkóztató program (szociális konyha felújítása)” tárgyban Darvas Község
Önkormányzatával kötött 0900013/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 09-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

280/2012. (XI. 30.) 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
„Községháza épület felújítás” tárgyban Darvas Község Önkormányzatával kötött
090003705 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 09-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.

13/2012. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

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

281/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott
„Polgármesteri Hivatal bővítése, a tető felújítása” tárgyban Egyek Nagyközség
Önkormányzatával kötött 0900018/01 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. 26-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

282/2012. (XI. 30.) 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 Egyek Nagyközség Önkormányzatával kötött
090003502 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. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

283/2012. (XI. 30.) 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 „Ivóvíz
csatorna” tárgyban Egyek Nagyközség Önkormányzatával kötött 090007002 számú
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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. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

284/2012. (XI. 30.) 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
„Szennyvízcsatornázás III. üteme” tárgyban Egyek Nagyközség Önkormányzatával kötött
090005903 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. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

285/2012. (XI. 30.) 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
„Polgármesteri Hivatal felújítása ” tárgyban Egyek Nagyközség Önkormányzatával kötött
090010905 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. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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286/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Táncsics-Tópart-Damjanich)” tárgyban Egyek Nagyközség Önkormányzatával kötött
090004006 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

287/2012. (XI. 30.) 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
(Gólya utca)” tárgyban Egyek Nagyközség Önkormányzatával kötött 090001606 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. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

288/2012. (XI. 30.) 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 „Esztár
Árpád u. 25. sz. alatti ingatlanon Gondozási Központ építése” tárgyban Esztár Község
Önkormányzatával kötött 0900015/01 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. 10. 04-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

289/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott
„Belterületi felszíni vízrendezés I. ütem” tárgyban Esztár Község Önkormányzatával kötött
090003101 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 04-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

290/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott „Általános
iskola padozatának és nyílászáróinak a cseréje” tárgyban Esztár Község Önkormányzatával
kötött 0900008/02 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. 10. 04-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

291/2012. (XI. 30.) 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
„Ivóvízrendszer kiépítése (Dózsa Gy., Hatház u.)” tárgyban Esztár Község Önkormányzatával
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kötött 090000402 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 04-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

292/2012. (XI. 30.) 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
„Művelődési Ház magastető építés” tárgyban Esztár Község Önkormányzatával kötött
0900007/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 04-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

293/2012. (XI. 30.) 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 „Petőfi
Sándor utca felújítása” tárgyban Esztár Község Önkormányzatával kötött 090001605 K
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 10. 04-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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294/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Esztári
Kultúrház akadálymentesítése és felújítása” tárgyban Esztár Község Önkormányzatával kötött
090004606 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 04-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

295/2012. (XI. 30.) 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 Furta Község Önkormányzatával kötött
090000101 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

296/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott „Felszíni
vízelvezető rendszerek kiépítése és holtágak rehabilitációja” tárgyban Furta Község
Önkormányzatával kötött 090000902 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 12-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

297/2012. (XI. 30.) 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 „Furtai
általános iskola fűtési rendszerének felújítása” tárgyban Furta Község Önkormányzatával
kötött 090001203 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

298/2012. (XI. 30.) 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
„Településrendezési terv készítése” tárgyban Furta Község Önkormányzatával kötött
090004803 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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299/2012. (XI. 30.) 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 „Szociális
étkeztetést kiszolgáló konyha felújítása, korszerűsítése” tárgyban Furta Község
Önkormányzatával kötött 0900021/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 12-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

300/2012. (XI. 30.) 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 „Bem
József körút útépítése” tárgyban Furta Község Önkormányzatával kötött 0900022/04 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 10. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

301/2012. (XI. 30.) 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
„Mikrotérségi gyermekjóléti és családsegítő központ kialakítása I. ütem” tárgyban Furta
Község Önkormányzatával kötött 0900024/04 K számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 12-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

302/2012. (XI. 30.) 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 „Könyvtár
felújítása” tárgyban Furta Község Önkormányzatával kötött 090002705 D számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012. 10. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

303/2012. (XI. 30.) 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
(Temető utca)” tárgyban Furta Község Önkormányzatával kötött 090000705 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 10. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

304/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Bem József körút II. szakasz és a 174 hrsz-ú utca kiépítése)” tárgyban Furta Község
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Önkormányzatával kötött 090000306 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 12-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

305/2012. (XI. 30.) 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 „Községi
ravatalozó bővítése” tárgyban Furta Község Önkormányzatával kötött 090000106 K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 10. 12-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

306/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott „Általános
Iskola bővítése 3 tanteremmel I. ütem” tárgyban Hencida Község Önkormányzatával kötött
0900023/01 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. 10. 04-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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307/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott „Általános
Iskola bővítése 3 tanteremmel II. ütem” tárgyban Hencida Község Önkormányzatával kötött
0900012/02 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. 10. 04-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

308/2012. (XI. 30.) 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
„Művelődési Ház felújítása” tárgyban Hencida Község Önkormányzatával kötött
0900029/03 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. 10. 04-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

309/2012. (XI. 30.) 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 „Szociális
konyha korszerűsítése” tárgyban Hencida Község Önkormányzatával kötött 0900017/04 D
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012. 10. 04-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

310/2012. (XI. 30.) 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 „Hencida
Község felszíni vízelvezető rendszerének kialakítása I. ütem” tárgyban Hencida Község
Önkormányzatával kötött 090003405 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 04-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

311/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Útépítés
(Irínyi, Puskin és Zug utcák rekonstrukciója)” tárgyban Hencida Község Önkormányzatával
kötött 090001206 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 04-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

312/2012. (XI. 30.) 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 „Bocskai
István Általános Iskola bővítése” tárgyban Kismarja Község Önkormányzatával kötött
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090008601 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

313/2012. (XI. 30.) 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 „Bocskai
István Általános Iskola tanterem bővítés” tárgyban Kismarja Község Önkormányzatával
kötött 090006302 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

314/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott „Bocskai
István Általános Iskola épületének bővítése” tárgyban Kismarja Község Önkormányzatával
kötött 090005603 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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315/2012. (XI. 30.) 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 „Szociális
Szolgáltató Központ konyha felújítása, HACCP rendszer bevezetése” tárgyban Kismarja
Község Önkormányzatával kötött 0900001/04 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. 25-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

316/2012. (XI. 30.) 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 „Bocskai
István Általános Iskola épületének felújítása” tárgyban Kismarja Község Önkormányzatával
kötött 0900019/04 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. 25-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

317/2012. (XI. 30.) 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
„Önkormányzati tulajdonú kötelező feladatokat ellátó intézmények beruházásainak
támogatása” tárgyban Kismarja Község Önkormányzatával kötött 090006805 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. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

318/2012. (XI. 30.) 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 „Felszíni
vízelvezető rendszerek felújítása” tárgyban Kismarja Község Önkormányzatával kötött
090002605 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

319/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „Bocskai
István Általános Iskola és Óvoda épületének bővítése II. ütemének befejező szakasza”
tárgyban Kismarja Község Önkormányzatával kötött 090000406 L számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2012. 09. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

320/2012. (XI. 30.) 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
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„Mentőállomás kialakítása épület bővítéssel, átalakítással I. ütem” tárgyban Komádi Város
Önkormányzatával kötött 0900027/01 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. 10. 25-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

321/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott
„Polgármesteri hivatal felújítása” tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött
090007801 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

322/2012. (XI. 30.) 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
„Tűzoltósági épület felújítása” tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött
0900016/02 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. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2012. december 20.
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323/2012. (XI. 30.) 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 „Központi
orvosi rendelő felújítása, karbantartása” tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött
0900002/03 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. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

324/2012. (XI. 30.) 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
„Településrendezési terv készítése” tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött
090005103 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

325/2012. (XI. 30.) 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 „Tornyos”
óvoda felújítása” tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött 0900025/04 D számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

326/2012. (XI. 30.) 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
„Szennyvíztisztító telep építése” tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött
0900052/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

327/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott „A Zonda
- szolgáltatóház felújítása Komádiban” tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött
090011005 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

328/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott
„Gyermekjóléti és Családsegítő Központ berendezése Komádiban” tárgyban Komádi Város
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Önkormányzatával kötött 090001305 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

329/2012. (XI. 30.) 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 „Kórház és
Rákóczi utca úthálózat fejlesztése” tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött
090005405 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

330/2012. (XI. 30.) 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 „A
szociális étkeztetés feltételrendszerének korszerűsítése a Napközi Konyha átalakításával”
tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött 090006705 K számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009.
(IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

13/2012. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

331/2012. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott „A
szociális étkeztetés feltételrendszerének korszerűsítése Komádiban” tárgyban Komádi Város
Önkormányzatával kötött 090000706 L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

