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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. december 11-én 9.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről, a Megyeháza Árpád termében. Jelen van 21 fő közgyűlési tag a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.


Közgyűlési névsor:
Képviselő
Jelenlét
Képviselőcsoport

Antal Szabolcs
igen
FIDESZ-KDNP
	

Bernáth László
igen
FIDESZ-KDNP
	

Biró László
igen
JOBBIK
	

Bódi Judit
nem
MSZP
	

Buczkó József
igen
FIDESZ-KDNP
	

Bulcsú László
igen
FIDESZ-KDNP
	

Dombi Imréné
igen
FIDESZ-KDNP
	

Demeter Pál
igen
JOBBIK
	

Gál László Csaba
igen
JOBBIK
	

Gyula Ferencné
igen
MSZP
	

Kiss Attila
igen
FIDESZ-KDNP
	

Kocsis Róbert
igen
FIDESZ-KDNP
	

Koroknai Imre
nem
FIDESZ-KDNP
	

Kovács Zoltán
igen
FIDESZ-KDNP
	

Ménes Andrea
igen
FIDESZ-KDNP
	

Mohácsi László
igen
JOBBIK
	

Nagy Zsolt
igen
MSZP
	

Pajna Zoltán
igen
FIDESZ-KDNP
	

Rigán István
igen
JOBBIK
	

Simon Zoltán
igen
FIDESZ-KDNP
	

Tasi Sándor
igen
FIDESZ-KDNP
	

Timár Zoltán
igen
FIDESZ-KDNP
	

Tóth József
igen
DK
	

Vértesi István
nem
JOBBIK
Pajna Zoltán
Köszönti a megjelent megyei közgyűlési tagokat, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mert a 24 megyei közgyűlési tagból 21 tag van jelen. Az ülést megnyitja. Kéri a közgyűlés tagjait, tegyék meg hozzászólásukat a jelentéshez. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs. 

Szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.
Száma: 15.12.11/0/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 09:15 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

165/2015. (XII. 11.) MÖK határozat
136/2015. (IX. 25.) MÖK határozat, 138/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 140/2015. (X. 30.) MÖK határozat, /2015. (X. 30.) MÖK határozat, 142/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 143/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 144/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 146/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 148/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 149/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 150/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 151/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 152/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 153/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 154/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 155/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 156/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 157/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 158/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 159/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 160/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 161/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 162/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 163/2015. (X. 30.) MÖK határozat, 164/2015. (X. 30.) MÖK határozat.
Pajna Zoltán
A kiküldött meghívótól eltérően további két előterjesztés napirendre vételét javasolja a következők szerint: 8. napirendi pontként a „Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi projektekben való részvételének alakulásáról”, míg 13. napirendi pontként az „Együttműködés civil szervezettel” című napirendi pontot javasolja megtárgyalásra. Megállapítja, hogy a napirendhez hozzászólás, javaslat nincs. Javasolja a módosított napirend elfogadását.

Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.
Száma: 15.12.11/0/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 09:16 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Minősített szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

166/2015. (XII. 11.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. december 11-ei rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el:
	Az önkormányzatiság negyedszázados fennállásáról


	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi ülésterve


	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása


	Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2013-2014. évben végzett Hajdú-Bihar megyei tevékenységéről, a vidékfejlesztés aktualitásairól


	Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. működését érintő döntések


	Delegálás az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába


	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és az EU Service Agency (Szász-Anhalt Régió) közötti együttműködési megállapodás megkötése


	Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi projektekben való részvételének alakulásáról


	Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Programhoz kapcsolódó területi szempontú értékelési szempontokról


A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai beszámolója

	Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról


	Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása
	Együttműködés civil szervezettel

Különfélék


napirendi pont
„Az önkormányzatiság negyedszázados fennállásáról”

Pajna Zoltán
1990. december 21-én tartotta alakuló ülését a rendszerváltást követően az első közgyűlés. Az önkormányzatiság fennállásának 25 éves évfordulójára való megemlékezés alkalmából felkéri a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára igazgatóját, Szendiné dr. Orvos Erzsébetet, hogy tartsa meg előadását. 

Szendiné dr. Orvos Erzsébet
25 évvel ezelőtt, 1990. december 21-én ült össze először a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlése, miután az Országgyűlés törvényben biztosította a helyi közösségek önszervező tevékenységét. Az önkormányzati közgyűléseknek immár negyedszázada a Vármegyeháza ad otthont, mely mindig is közigazgatási központ volt. A folyosón látható kiállítás 2011-ben készült a Vármegyeháza építésének centenáriuma alkalmából. A közgyűlés és szervei működésében mindvégig érvényesült a demokratizmus. Legfontosabb feladatának a közszolgáltatást, a megye, a kistérségek és a települések fejlesztését tekintette. Az elmúlt 25 évben a testület működésének lényeges jellemzője volt, hogy minden kérdésben sikerül döntenie, időnként politikai kompromisszumokat kötve a feladatok eredményes megvalósítása érdekében. 1990 és 2011 között legfontosabb feladata intézményeinek működtetése volt. Közel 4000 munkatársával nap, mint nap azon dolgozott, hogy a rendszert biztonságosan és színvonalasan működtesse. 1990 és 2014 között 7 alkalommal alakult újjá a megyei közgyűlés. Dr. Szekeres Antal irányításával a kezdeti nehézségek ellenére lerakták az önkormányzati működés alapjait, és meghatározták tevékenységének fő irányait. Szilaj Pál elnöksége alatt a megye helyzetében a területfejlesztés terén következett be a legjelentősebb változás. Pályázatok segítségével 17 és fél milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg 1365 munkahelyet létesítve.  Láyer József 4 éve alatt a közgyűlés felelősséggel teljesítette intézményfenntartói és térségfejlesztési feladatait, s mindeközben figyelembe vette a települési önkormányzatok elvárásait is. A közgyűlés 2002, 2006. évi munkáját összefoglalva az innovatív gondolkodás, a szemléletváltás és a projektszemlélet jellemezte. Nem volt könnyű feladata viszont a Rácz Róbert vezetése alatt felálló új képviselő-testületnek. Meg kellett ugyanis birkóznia az új évezred első világgazdasági válságával. Rácz Róbert kormányhivatali megbízatása miatt 2011-ben Bodó Sándort választották meg a megyei közgyűlés elnökének, aki folytatta elődje konszolidációs feladatait a pénzügy, a vagyon és humánerőforrás terén, valamint koordinálta a megyék új szerepkörére való felkészülés folyamatát. A fejlesztésekkel összhangban a megye értékeinek megtartását tűzte ki célul az új közgyűlés Pajna Zoltán, Bulcsu László és Tasi Sándor vezetésével. Pajna Zoltán úr eddigi elnöksége jelentős eredményeket tudhat magának, de az új uniós pénzügyi ciklusban várhatóan igen komoly döntéseket kell még meghoznia a közgyűlés egyetértésével.
Milyen változások következtek be a megyei önkormányzatnál a fent említett ciklusokban? Mi az új típusú megye feladata, és miként válaszolt a kihívásokra az elmúlt időszakban? Az első nagy változást az Európai Unióhoz való csatlakozás jelentette, hiszen az ezt követően kiírt hazai és uniós pályázatok lehetőséget adtak és adnak arra, hogy Hajdú-Bihar megye minél teljesebb körű és magasabb színvonalú közszolgáltatásban részesüljön. A legnagyobb változás azonban 2012. január 1-én következett be, amikor a megyei intézmények állami fenntartásba kerültek, vagyis a megyei önkormányzatok intézményfenntartói feladatait 20 év után átvette az állam. Az átadást követően megváltozott a közgyűlés bizottsági struktúrája. Feladatuk ezután a tervezés és fejlesztés lett, amelyben célul tűzték ki, hogy a programok reálisan vegyék figyelembe Hajdú-Bihar megye adottságait, javítsák lakossága életkörülményeit és biztosítsák a megye egészének fejlődését. A hosszútávú programok szükségessé teszik, hogy a megyei önkormányzat a lehető legszélesebb alapokon nyugvó kapcsolatrendszert építsen ki. Hajdú-Bihar megye határ menti elhelyezkedéséből adódóan a hangsúlyt a határon átnyúló fejlesztésekre, így a magyar-román kapcsolatokra helyezi. A társadalmi kapcsolatok terén a megyei közgyűlés biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok, így a Román és a Cigány Önkormányzatok működési feltételeit, pályázatok kiírásával pedig támogatja szakmai programjaik megvalósítását. Hasonlóképpen támogatja a településeken működő közgyűjteményi közművelődési és közoktatási intézményeket, művészeti és kulturális csoportokat, valamint az ifjúsági és civil szervezeteket. A megye napja alkalmából pedig kitüntető díjjal jutalmazza a különböző területeken kimagasló eredményeket elért személyeket. Ebben a munkában számíthat partnereire, akiknek száma egyre bővül. A megye 2008-ban elfogadott sportkoncepciója nagyobb hangsúlyt helyez a diákok körében végzett szabadidős sportolásra. Támogatja a lakosság sportrendezvényeit, illetve a nagy hagyományú szakosztályok működését. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2013. évi törvény alapján a megyei közgyűlés is létrehozta Értéktárát. Egyébként már 2004-től működteti a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaságát, amelynek feladata, hogy feltárja, és védjeggyel ismerje el a megye kiemelkedő minőségi termékeit, melyeket a Brüsszelben szervezett idei Open Days-en is sikerült bemutatni az önkormányzatnak.
A Farmer-expo kiállítás fórumot nyújt a hazai és külföldi cégeknek termékeik és szolgáltatásaik bemutatására. A Virágkarneválhoz kapcsolódóan pedig a Békás-tó partján felállított pavilonokban idén első alkalommal volt arra lehetőség, hogy a Hajdú-Bihar megyei települések bemutatkozzanak hagyományos termékeikkel. Sokan azt gondolják, hogy Hajdú-Bihar megye az elmaradottsága okán csatlakozott az Európai Unióhoz. Pedig ez nem így van! Ennek a megyének hozománya van, kincsei, amelyekkel gazdagítja a sokszínű Európát. A megyének olyan értékei vannak, amikre büszkék lehetnek, amit örömmel mutathatnak meg országnak-világnak. A dián látható kiadványok ízelítőt adnak a megye értékeiből, hiszen Hajdú-Bihar 82 települése páratlan értékekkel várja a megyébe látogatókat! 25 éve Karácsony előtt ült össze először az Árpád teremben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. Negyed százada irányítja a megye életét, képviseli érdekeit. Támogatja a rászorultakat, ajándékokkal kedveskedik Karácsony alkalmából felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. A felállított karácsonyfával bőséget és áldást hoz a megye lakosainak. A néphit szerint a télen is zöldellő fenyőfa erős életereje átáramlik a körülötte álló emberekre. Kívánom, hogy a megyei közgyűlés minden egyes tagja részesüljön ebben az életerőben, legyen kitartó munkájában az elkövetkező 25 évben is. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár kollektívája nevében pedig Békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag boldog Újévet kíván.
(Az előadáshoz készült diasor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Pajna Zoltán
Megköszöni a színvonalas előadást, egyben elismerését fejezi ki mindazok számára, akik a 25 év alatt részt vettek az önkormányzat munkájában.

Szendiné dr. Orvos Erzsébet
A megyei levéltár a későbbiekben is szívesen munkálkodik együtt a megyei önkormányzattal.

Pajna Zoltán
A negyedszázados intézményrendszerben működő szereplők munkájának elismeréseként javasolja, hogy évente egy-egy elismerő címmel jutalmazzák azokat, akik tartósan kifejtett rendkívüli teljesítményükkel hozzájárultak a megyében lévő települések helyi önkormányzásához.
Hozzászólás
Tóth József
Egyetért azzal, hogy az önkormányzatiság elmúlt 25 évéről megemlékezzenek. Az 1990-es években az addigi erősen centralizált rendszert az önkormányzatiság váltotta fel. A decentralizált modellben a települések önállóságot kaptak és szabadon használhatták fel az átadott forrásokat. Ez a közéletben is elindított egy pezsgő életet. 2010-től azonban elindult egy centralizált irány, melynek hatásaként a települések önállósága csökkent. Ezeket az irányokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. Támogatja a kitüntető díj adományozását is, azonban fontosnak tartja, hogy a helyi önkormányzatok európai chartájában rögzített alapelveket ne tévesszék szem elől. 

Pajna Zoltán
A díj adományozására vonatkozó rendeletet a jogszabályoknak megfelelően fogják előkészíteni. Sajnos az önkormányzatok feladatai és azok finanszírozása az elmúlt 25 évben nem voltak összhangban, ennek ellenére maga is azon munkálkodik, hogy a kötelező feladatok mellett hogyan tudják az önkormányzat feladatait bővíteni. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a negyedszázados önkormányzati intézményrendszerben működő szereplők munkájának elismeréséről szóló határozati javaslatot.

Száma: 15.12.11/1/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 09:42 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

167/2015. (XII. 11.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításának előkészítéséről a negyedszázados önkormányzati intézményrendszerben működő szereplők munkájának elismerése érdekében.
Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2016. június 30.

napirendi pont
„A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi ülésterve”


Pajna Zoltán
A határozati javaslat a jelenleg ismert napirendi pontokat tartalmazza, természetesen ezek ki fognak egészülni az aktuális feladatokkal. Kéri a közgyűlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólás, kérdés

Tóth József
Örömmel tapasztalta, hogy az általa már korábban javasolt, a vízgazdálkodási társulások helyzetével kapcsolatos napirendi pont beépítésre került az üléstervbe. Ugyanakkor fontosnak tartja, de nem szerepel az üléstervben a közfoglalkoztatottak helyzetével foglalkozó napirendi pont. Mivel több tízezer embert érint a közfoglalkoztatás és nincs olyan település, amely ne venne részt ebben a programban, továbbá az új programok február-március hónapban elindulnak, ezért javasolja, hogy a február 19-ei ülés napirendi pontjai közé vegyék fel a közfoglalkoztatás helyzetéről szóló tájékoztatót. 

Demeter Pál
A bizottsági ülésen Koroknai Imre közgyűlési tag felvetette, hogy szó volt arról, hogy a januári ülést Balmazújváros településen tartsák meg. Balmazújvárosi képviselőként nincs tudomása arról, hogy az ezzel kapcsolatos előkészítő egyeztetésekre sor került volna. Megkérdezi, hogy milyen fázisban van a kihelyezett ülés előkészítése.

Pajna Zoltán
A kihelyezett ülés felvetését támogatja, amennyiben arra lesz lehetőség és a technikai háttér is megoldható. Örömmel venné, ha minél több településen tudnák a megyei közgyűlés üléseit megtartani, hiszen ez által is fel tudnák hívni a figyelmet az adott település kulturális és egyéb értékeire. Természetesen ehhez az is szükséges, hogy a települések fogadó készek legyenek a kihelyezett ülésekre. Kéri, hogy először a képviselőcsoportok egyeztessék egymás között, hogy jónak tartják-e a felvetést, ha igen, ezt követően tudnak a települések felé fordulni ezzel kapcsolatosan. Ha a települések is pozitívan állnak a kezdeményezéshez, akkor tudják majd kialakítani azt a rendszert, hogy mikor, melyik településen tartsanak kihelyezett ülést. 
Tóth József javaslatát, miszerint február hónapban vegyék napirendre a közfoglalkoztatás helyzetéről szóló tájékoztatót, be tudja fogadni azzal a megjegyzéssel, ha a kormányhivatal nem tudja addig az anyagot elkészíteni, akkor a tájékoztató egy későbbi időpontra eltolódhat. Továbbá ha megjelennek a TOP felhívások a megyei foglalkoztatási paktum során, akkor fel kell mérniük, hogy a településeken milyen a foglalkoztatási igény, akár állandó, akár idénymunka szempontjából. Célszerű lenne, ha a települések ezen igények mentén szerveznék a közfoglalkoztatást. Az igények felmérése viszont időigényes, nagy munka, mégis szerencsésebb lenne, ha olyan komplex tájékoztató készülne, ahol a valós problémaköröket tudnák elemezni. 

Tót József
Elfogadja a napirendi pont későbbi időpontban való tárgyalását is.

Pajna Zoltán
A Tóth József által tett módosító javaslatot befogadja. Megállapítja, hogy további hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a 2016. évi módosított üléstervről szóló határozati javaslatot. 

Száma: 15.12.11/2/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 09:50 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

168/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § -a és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2016. évi üléstervét a következők szerint fogadja el:

2016. január 29. (péntek) Balmazújváros

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadására 
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai

Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2015. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai

Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2014-2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő:				Dr. Dobi Csaba, jegyző
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai

Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Előterjesztés a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: 	Véleményezi: 				Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság


2016. február 19. (péntek)

Tájékoztató a közfoglalkoztatás megyei helyzetéről
Előterjesztő:  				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: 				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai
Előterjesztés Sportösztöndíj adományozásáról szóló szabályzat módosítására 
Előterjesztő:				Tasi Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Véleményezi: 	Véleményezi: 				Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
 
Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területfejlesztési Programjának végrehajtásáról
Előterjesztő:  				Ibrányi András, osztályvezető
Véleményezi: 				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság


2016. március 25. (péntek)

Tájékoztató Hajdú-Bihar Megye idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről
Előterjesztő:  			Bulcsu László, a megyei közgyűlés alelnöke
Véleményezi: 			Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Tájékoztató a megyei vízgazdálkodási társulatok helyzetéről 
Előterjesztő:  			Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: 			Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Beszámoló a megyei önkormányzat 2015. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról
Előterjesztő:  			Ibrányi András, osztályvezető
Véleményezi: 			Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság




2016. május 6. (péntek) 

Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:			Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

Előterjesztés Sportösztöndíj adományozására
Előterjesztő:				Tasi Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Véleményezi: 	Véleményezi: 				Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet, valamint az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi éves költségvetési beszámolójának elfogadására
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi ellenőrzésének tapasztalatairól
Előterjesztő:  				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. működését érintő döntések
Előterjesztő:  				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, valamint tájékoztató az INNOVA Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről
Előterjesztő:  				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai

Előterjesztés Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. évi beszámolójának elfogadására és mérlegének megállapítására
Előterjesztő:  				Tasi Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Véleményezik: 			Pénzügyi Bizottság


2016. június 24. (péntek)

Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról 
Előterjesztő:				Bulcsu László, a megyei közgyűlés alelnöke Véleményezik:			a közgyűlés bizottságai

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására 
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. működését érintő döntések
Előterjesztő:  				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területfejlesztési Programjának végrehajtásáról
Előterjesztő:  				Ibrányi András, osztályvezető
Véleményezi: 				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Operatív Program állásáról 
Előterjesztő:  				Ibrányi András, osztályvezető
Véleményezi: 				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

(A közgyűlés ezen az ülésén közmeghallgatást tart)

2016. szeptember 23. (péntek)

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására 
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai
Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területfejlesztési Programjának végrehajtásáról
Előterjesztő:  				Ibrányi András, osztályvezető
Véleményezi: 				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Tájékoztató az Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program végrehajtásának állásáról 
Előterjesztő:  				Ibrányi András, osztályvezető
Véleményezi: 				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2016. évi adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai

2016. október 28. (péntek)

Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről
Előterjesztő:  				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik: 			Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről, a feldolgozó kapacitás bővítéséről, valamint élelmiszeripari fejlesztési stratégia kidolgozásáról 
Előterjesztő:				Bulcsu László, a megyei közgyűlés alelnöke
Véleményezi:				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladatai és a megye agrárgazdaságában betöltött szerepe 
Előterjesztő:				Ibrányi András, osztályvezető
Véleményezi:				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Tájékoztató Hajdú-Bihar Megye munkaerő piaci helyzetéről, stratégiájáról
Előterjesztő:  			Bulcsu László, a megyei közgyűlés alelnöke
Véleményezi: 			Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság


2016. november 22. (kedd) Megyenapi Ünnepi ülés (Derecske)


2016. december 9. (péntek)
Előterjesztés a közgyűlés 2017. évi üléstervének elfogadására
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:			a közgyűlés bizottságai
Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:				Dr. Dobi Csaba, jegyző
Véleményezik: 			a közgyűlés bizottságai

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervére
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezik:			a közgyűlés bizottságai

Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területfejlesztési Programjának végrehajtásáról
Előterjesztő:  				Ibrányi András, osztályvezető
Véleményezi: 				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, valamint a nemzetközi projektekben való részvételről
Előterjesztő:				Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi:				Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság


Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2016. december 31.


napirendi pont
„A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása”

Pajna Zoltán
Kéri a közgyűlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről szóló határozati javaslatot.

Száma: 15.12.11/3/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 09:51 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00


169/2015. (XII. 11.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)- (5) bekezdései, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  32. § (4) bekezdése alapján 
1./ jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról gondoskodjon.
Végrehajtásért felelős:	Dr. Dobi Csaba jegyző
Határidő:			folyamatos

169/2015. (XII. 11. ) MÖK határozat melléklete



2016. 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.





Sor-
szám
Ellenőrzés tárgya
Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak
Azonosított kockázati tényező
Az ellenőrzés tervezett ütemezése 

Az ellenőrzés típusa
Az ellenőrzött szerv
Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.
Céljelleggel kapott támogatások felhasználása, pénzügyi elszámolása szabályszerűségének vizsgálata. 


Célja:

Bizonyosság nyújtása a céljelleggel kapott támogatások pályázati dokumentumok, az elszámolások, a jelentések, az összesítők és a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről. 


Módszere:
Dokumentum alapú ellenőrzés.



Időszaka:
2015. évben kapott céljellegű támogatások.
Pénzügyi elszámolás szabályszerűsé-gének kockázata.












2016. I. negyedév












Szabályszerű-ségi ellenőrzés











Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat.













12
szakértői nap
Sor-
szám
Ellenőrzés tárgya
Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak
Azonosított kockázati tényező
Az ellenőrzés tervezett ütemezése 

Az ellenőrzés típusa
Az ellenőrzött szerv
Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
2.
Külföldi kiküldetés engedélyezés, előleg kiutalás, úti jelentés készítés, költségelszámolás szabályszerűsége.
Célja:
Annak megállapítása, hogy a külföldi kiküldetés folyamatában a jogszabályok és a belső szabályok előírásai teljes körűen betartásra kerültek-e.

Módszere:
Dokumentum alapú, mintavételes ellenőrzés.


Időszaka:
2015. év






Pénzügyi, szabályszerű-ségi kockázat.
2016. II. negyedév






Pénzügyi, szabályszerű-ségi ellenőrzés
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati
Hivatal,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat








8
szakértői nap



Sor-
szám
Ellenőrzés tárgya
Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak
Azonosított kockázati tényező

Az ellenőrzés tervezett ütemezése 


Az ellenőrzés típusa

Az ellenőrzött szerv
Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
3.
Az önkormányzati hivatal belső kontrollrendszere működésének vizsgálata.
Célja:
Annak megállapítása, hogy a hivatal belső kontrollrendszerének működése során az Áht., a Bkr. teljes körűen betartásra kerültek-e.

Módszere:
A hivatal szabályzatai, belső eljárásrendjei, utasításai, intézkedései és folyamatai ellenőrzése.


Időszaka:
2015. év I. félév











Pénzügyi, szabályszerű-ségi kockázat.
2016. III. negyedév












Rendszerelle-nőrzés

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati
Hivatal,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

12
szakértői nap




napirendi pont
„Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2013-2014. évben végzett Hajdú-Bihar megyei tevékenységéről, a vidékfejlesztés aktualitásairól”


Pajna Zoltán
Hosszú idő után született meg ez a tájékoztató és sajnos jelenleg nincs olyan személy, aki a megyei referensi feladatkört ellátná, ezért készült egy kiegészítés a tájékoztatóhoz, mely kiosztásra került és az ebben szereplő határozati javaslatot kéri elfogadásra. A határozati javaslat azzal került kiegészítésre, hogy kezdeményezik a megyei referensi álláshely mielőbbi betöltését. 

Bizottsági vélemény
Ménes Andrea
A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja azzal, hogy a referensi álláshelyet mielőbb szükséges betölteni, hiszen a megyében nagyon sok a mezőgazdasággal foglalkozó ember, akiknek szüksége van a szakmai segítségre. Véleménye szerint ebben a helyzetben nem engedhetik meg maguknak, hogy az álláshely betöltetlen legyen.

Pajna Zoltán 
Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2013-2014. években végzett Hajdú-Bihar megyei tevékenységéről, a vidékfejlesztés aktualitásairól szóló tájékoztató tudomásul vételéről szóló határozati javaslatot.

Száma: 15.12.11/4/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 09:53 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00






170/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel 

1./ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2013-2014. években végzett Hajdú-Bihar megyei tevékenységéről, a vidékfejlesztés aktualitásairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

2./ A közgyűlés a megyei referensi feladatkör ellátása érdekében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságánál kezdeményezi az álláshely mielőbbi betöltését.

3./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot, valamint a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságát tájékoztassa.

Végrehajtásért felelős: 	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			azonnal


napirendi pont
„Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. működését érintő döntések”


Pajna Zoltán
Örömmel mondhatja el, hogy az érintett három megye a fejlesztési forrásokat maximálisan felhasználta, a kifizetések 100 %-ban megtörténtek. Ez megfeszített munkát igényelt, melyet megköszön Berki Judit ügyvezetőnek és az ügynökség valamennyi munkatársának, hiszen a kifizetésekre úgy került sor, hogy a munkatársak nagy része már a felmentési idejét tölti. Az áthúzódó feladatokat el kell végezni, az erre vonatkozó forrás lehívására is meg kell találniuk a megoldást, hiszen az irányító hatósággal folyamatosak az egyeztetések, de megállapodás a mai napig még nem született. December 17-én lesz a következő taggyűlés, ahol a végelszámolás érdekében meg kell állapodniuk annak a végelszámolónak a személyéről, aki ezt a hosszú folyamatot megfelelően levezényeli. A nemzetközi projektek átvétele szintén fontos kérdés, jelenleg két projekt fut, ezek folyamatosságát biztosítani szeretnék és ehhez kapcsolódóan egy munkatársat szeretnének átvenni az ügynökségtől. Kéri a közgyűlés tagjait tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólások
Tóth József
Ha visszatekintenek az elmúlt időszakra, az szerepelt a tervek között, hogy, amennyiben a megyei önkormányzat pénzügyi forrásokat kap a területfejlesztési feladatokra, akkor az ügynökség munkatársai is átvételre kerülnek. Úgy tűnik, ez csak részben teljesül, hiszen a 120 felkészült szakemberből sokan nem tudják még, hol folytatják a munkájukat jövő évtől. A két alternatíva közül, miszerint január 1-ig vagy március 31-ig kerül sor a cég finanszírozására, az utóbbit támogatja, hiszen bízik abban, hogy a régóta várt pénzügyi forrás megérkezik, illetve hamarosan megjelennek azok a TOP felhívások is, melyek által a települések és a szakemberek közötti megbízások megkötése felgyorsulhat. Lát arra esélyt, hogy ez március 31-ig megtörténik és a szakemberek sorsa is rendeződik.

Pajna Zoltán
A január 1-ei megszüntetést tartja indokoltnak. Számára is fontos a dolgozók sorsa, azonban csak a feladatok és a hozzá rendelt források ismeretében tudják majd a létszámot meghatározni. Nagyon sok kérdés felmerül mind a két időponttal kapcsolatosan, ezért még nem is született döntés. Az ügynökség finanszírozása háromszor annyiba kerül, mint amennyi a megyei önkormányzat rendelkezésére áll, tehát jelenleg a megyei önkormányzat nem is tudná megfinanszírozni az ügynökséget, ezért is nagyon fontos, hogy felelősségteljes döntés szülessen. Az is fontos számukra, hogy a végelszámolás folyamata menjen végbe és ne kerüljön sor felszámolásra, nehogy az a helyzet álljon elő, hogy valamit nem tudnak kifizetni. Mivel az ügyvezető is felmentési idejét tölti, nincs is olyan személy, aki az irányító hatósággal a megállapodást alá tudná írni. Ezért tartja fontosnak, hogy megállapodjanak a végelszámoló személyében, aki az egész folyamatot kezében fogja tartani és a későbbiekben ha szükséges, a szakembereket el tudja érni. Az idő rövidsége miatt kéri az I. határozati javaslat végrehajtási határidejének február 29-re való módosítását. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel az ÉARFÜ Nonprofit Kft Társaság végelszámolással történő megszüntetéséről szóló módosított határozati javaslatot.

Száma: 15.12.11/5/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:08 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Minősített szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	20	95.24	83.33
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	1	4.76	4.17
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

171/2015. (XII. 11.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29. § (2)-(3) bekezdése alapján – mint az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.; cégjegyzékszáma: 09-09-016929) egyik tulajdonosa -, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésére, 3:189.§ (1)-(2) bekezdéseire, a 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdésére, valamint a Társasági Szerződésnek a kizárólagos taggyűlési hatásköröket rögzítő II. fejezet 1.2. j) pontjára, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja alapján
1./ az ÉARFÜ Nonprofit Kft Társaságnál kialakult finanszírozási nehézségekre tekintettel, egyetért a társaság végelszámolással történő megszüntetésével.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre figyelemmel, felhatalmazza a közgyűlés elnökét az ÉARFÜ Nonprofit Kft. taggyűlésén a társaság végelszámolással történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára, azzal, hogy a végelszámolás alakulásáról, a Társaság helyzetéről a közgyűlést rendszeresen tájékoztassa. 
Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2016. február 29.


Szavazásra teszi fel a folyamatban lévő nemzetközi projekteknek az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft.-től történő átvételéről szóló határozati javaslatot.

Száma: 15.12.11/5/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:08 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Minősített szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00


172/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára figyelemmel 

1./ egyetért az „AGE+ - A „közigazgatás európaivá válása” platform az e-tanulásért és a támogatások elősegítéséért”, valamint a „P4ITS – Innovációs közbeszerzés a Kooperatív Intelligens Közlekedési Rendszerek (C-ITS) területén” tárgyú folyamatban lévő nemzetközi projekteknek az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft.-től (ÉARFÜ Nkft.) történő átvételével.

2./ Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az 1./ pont szerinti döntés végrehajtásával összefüggésben szükséges egyeztetéseket az ÉARFÜ Nkft. képviselőjével folytassa le, valamint felhatalmazza a projektek átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 31.


napirendi pont

„Delegálás az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába”

Pajna Zoltán
A héten elfogadásra került a román-magyar együttműködés operatív programja, ezt követően három hónapon belül fel kell állnia a monitoring bizottságnak. Az irányító hatóság és a közreműködő feladatok a jelenlegi időszakban átkerültek Romániába. Az INTERREG-es projektek is megvalósultak, a forrás felhasználása közel 50-50 % volt a magyar és román részről. Örülne, ha ebben a ciklusban is ilyen forrásfelhasználásra kerülhetne sor. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába történt delegálásról szóló határozati javaslatot.

Száma: 15.12.11/6/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:10 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

173/2015. (XII. 11.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés be) alpontja alapján

1./ jóváhagyja Pajna Zoltánnak, a megyei közgyűlés elnökének szavazati joggal rendelkező tagként, valamint Jámbor Erikának, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal területfejlesztési referensének helyettes tagként az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába történt delegálását.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a delegálás jóváhagyásáról a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelő Államtitkárságát tájékoztassa. 

Végrehajtásért felelős:  Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

napirendi pont
„A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és az EU Service Agency (Szász-Anhalt Régió) közötti együttműködési megállapodás megkötése”

Pajna Zoltán
A Szász-Anhalt régiónak nagyon komoly a Brüsszeli képviselete, így jó együttműködni ilyen partnerrel. Arra törekednek, hogy a projektek az önkormányzatnak ne jelentsenek majd többlet költségeket, hanem a projekt keretében szeretnék elszámolni mindazokat a költségeket, amelyek az együttműködéshez szükséges találkozások esetén merülnek fel. Az Open Days keretében Ibrányi András osztályvezető a régiónál tartott előadást, így nem új keletű ez a kapcsolat, ugyanakkor nagyon fontosnak tartja az együttműködést a jövőre nézve. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és az EU Service-Agency (Németország, Szász-Anhalt régió) közötti együttműködési szándéknyilatkozat aláírásáról szóló határozati javaslatot.

Száma: 15.12.11/7/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:12 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00
174/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

1./ egyetért a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és az EU Service-Agency (Németország, Szász-Anhalt régió) közötti jövőbeni együttműködési lehetőségek erősítésével.

2./ Az 1./ pontra tekintettel, felhatalmazza a közgyűlés elnökét a melléklet szerinti szándéknyilatkozat aláírására és az EU Service-Agency részére történő megküldésére.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			azonnal 

A 174/2015. (XII. 11.) MÖK határozat melléklete
Letter of Intent – Interregional cooperation between the EU Service-Agency (EUSA) and the Hajdú-Bihar County Government (HBCG) within the project: “bridge 2 Europe”
(Project sponsor: Investitionsbank (Development Bank) of Saxony-Anhalt.)
Dear Mr Maas,
we refer to your very fruitful cooperation with the international unit of Eszak-Alföld Regional Development Agency (EARDA) during the previous projects of EU Service-Agency and as well  to the discussions for the new project “bridge 2 Europe” held in Brussels on October, 13th this year between staff members of our two institutions.  
The Hajdú-Bihar County Government (HBCG) declares its willingness to actively participate as a project partner in the interregional project referred to above in place of EARDA which will be terminated in the near future. 

We see your project as a great opportunity to continue and further strengthen the cooperation began between EU Service Agency and Earda and as a result of it between stakeholders of our regions. 

Within the project we are also willing to establish a partner network with one or more other regional partners of the EU Service-Agency (especially with the Mazovia Development Agency Plc., Poland (ARMSA))
For the envisaged duration of the project until 31st December of 2020 we will contribute in particular in the following areas of cooperation within the scope of the project: 
	continue to deepen cooperation and exchange of experience


share early information regarding upcoming calls of EU-programs

explore regional/national funding opportunities for transnational cooperation (i.e. ESF-funds)

cooperate in the search for interregional project partners within 
	ERASMUS +
Urbact
Europe for citizens
INTERREG 
Creative Europe 
EaSi 
Rights, equality and citizenship
HORIZON 2020 
regional funding

	join forces to develop project ideas with the aim of further internationalization of public administration and other public entities of the project partners regions which should lead to project applications

	create profiles of region / municipalities interested in interregional cooperation
and a matrix of cooperation interests of regional and local actors


support study visits of stakeholders from Saxony-Anhalt and other network partners to Hajdu-Bihar county

take part in peer review activities if foreseen in the project workplan

Any costs incurred through activities during the project phase shall be borne by HBCG itself.
We are aware that the Mazovia Development Agency Plc is participating as additional partner in the project. 
Individual measures have been discussed during the Brussels meeting on October, 13th 2015 and shall be further specified in the course of the project. 
Yours sincerely,
-------------------------------------------------	
Date / signature

napirendi pont
„Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi projektekben való részvételének alakulásáról”
Pajna Zoltán
A keleti régiók kezdeményezése az üzleti aktivitás fejlesztése érdekében projekt fő célja szerint Lengyelországgal együttműködve valós problémakörökre próbál előre megoldási javaslatokat találni. Többek között egy befogadó gazdasági környezet létrehozása áttelepültek részére, Ukrajnából érkezett vállalkozók és innovátorok számára tanácsadás, szakértői támogatás, vagy akár pénzügyi szolgáltatások keretében magvető tőke programok, mikrohitelek. További cél fenntartható kapcsolatok létrehozása az innováció és üzleti élet szereplői között az Európai Unió, valamint Ukrajna nyugati területei között. A SPICE projekt fő célja, hogy a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés és az innovatív beszerzési gyakorlatok a közigazgatásban alkalmazhatóak legyenek. Az eddigi nemzetközi projektek alátámasztják, hogy szükség van az ezekkel kapcsolatos információk megosztására, terjesztésére, hogy segíteni lehessen a közigazgatás innovációját, kísérleti fejlesztéseit. Ahogy korábban már említette, a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében kerül sor egy új munkatárs foglalkoztatására. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.
Szavazásra teszi fel megyei önkormányzat nemzetközi projektekben való részvételének alakulásáról szóló tájékoztatót. 

Száma: 15.12.11/8/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:16 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

175/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára figyelemmel 

a megyei önkormányzat nemzetközi projektekben való részvételének alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata II.3. pontjának 2015. december 15. –ei hatállyal történő módosítását.

Száma: 15.12.11/8/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:16 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

176/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontja alapján 

jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 10/2012. (II. 17.) MÖK határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata II.3. pontjának 2015. december 15. –ei hatállyal történő módosítását, az alábbiak szerint:

	„3. A Hivatalban osztályok működnek, melyek engedélyezett létszáma a következő:
	Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztály		6 fő,

Jogi és Koordinációs Osztály				3 fő,
Közgazdasági Osztály					4 fő.

További szervezeti egység:
Vezetői Titkárság					2 fő.


napirendi pont
„Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Programhoz kapcsolódó területi szempontú értékelési szempontokról”


Pajna Zoltán
Hajdú-Bihar megye öt kiválasztási kritériumot határozott meg szorosan együttműködve a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságával, melyek a következők: illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz, hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez, hozzájárulás a gazdasági növekedéshez, hozzájárulás a munkahelyteremtéshez, hozzájárulás a környezeti/gazdasági/társadalmi fenntarthatósághoz. Sajnos arra a kérdésre, hogy mikor jelennek meg a pályázatok, még mindig nem válaszolni. Kéri a közgyűlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólások
Nagy Zsolt
Több alkalommal is előfordult, hogy utólag szereztek arról tudomást, hogy akár a TOP-os, akár az ITP tervezéssel kapcsolatosan voltak szakmai megbeszélések a Megyeházán. Azt kéri, hogy a későbbiekben kapjanak a képviselők ezekről tájékoztatást, illetve lehetőséget arra, hogy ezeken részt vehessenek, annak érdekében, hogy a tervezés folyamatába mélyebben bele lássanak. Véleménye szerint nagyobb tudás birtokában felelősségteljesebben tudják majd a döntéseket meghozni ezekről a kérdésekről. 

Pajna Zoltán
Meg kell vizsgálniuk, hogyan lehet a képviselőket a munkába bevonni, hiszen ebben az esetben felmerülnek összeférhetetlenségi kérdések is. Nehéz lenne összeegyeztetni, ha valaki a projektek előkészítésében is részt vesz és pályázni is kíván. Továbbá ez kifejezetten szakmai munka, melyeket területfejlesztési szakemberek végeznek, arról nem beszélve, hogy nagyon időigényes munkáról van szó és 24 képviselő esetében kivitelezhetetlennek is tartja. Szerette volna elérni, hogy lássák, hogy melyik programra hány település pályázott, azonban jelenleg erre nincs lehetőségük, pedig ha látnák, hogy a települések milyen intenzitással pályáznak és az esetleg nem megfelelő akkor még időben tudnának segíteni. Azt is szerették volna, hogy a projektek előkészítését a megyei önkormányzat az ügynökséggel együtt végezhesse el. Ennek érdekében azt is felmérték, hogy a 82 település közül hányan szeretnének a megyei önkormányzattal dolgozni. 65 önkormányzat jelezte, hogy részben vagy egészében együttműködne. A jelenlegi rendszer szerint viszont csak akkor lehet leszerződni a településekkel, ha a konkrét felhívás megjelenik és ez a tervezhetőséget is megkérdőjelezi. Ezért fogalmazódott az meg, hogy a megyei önkormányzat az ügynökségen keresztül tudja ezeket az elképzeléseit megvalósítani, annál is inkább, mivel az ügynökség a kevés számú felhívás ellenére 10 M Ft nagyságú aktívummal rendelkezik, ami lehetőséget arra, hogy létszámot növeljen, míg az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére forrás. Ezért is fontos, hogy olyan indikátorok jelenjenek meg a felhívásokban, melyek teljesíthetőek. A szakemberek viszont jelenleg a felhívások helyett a zárásokkal vannak elfoglalva.  

Nagy Zsolt
Mélyre nyúló választ kapott, de ő nem a tervezési vagy monitoring folyamatokra gondolt, hanem azokra a tájékoztatókra, mint pl. ami az Államkincstárral közösen zajlott.

Pajna Zoltán
A későbbiekben figyelni fog arra, hogy a képviselők is meghívást kapjanak. Megállapítja, hogy további hozzászólás, javaslat nincs.
Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Programhoz kapcsolódó területi szempontú értékelési szempontok megadásáról szóló határozati javaslatot.
Száma: 15.12.11/9/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:35 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	20	100.00	83.33
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	20	100.00	83.33
Nem szavazott	1	 	4.17
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

177/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § c) pontja alapján

egyetért az előterjesztésben foglalt, a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Programhoz kapcsolódó területi szempontú értékelési szempontok megadásával.


napirendi pont
„ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai beszámolója”

Pajna Zoltán
Felhívja a figyelmet arra, hogy az ügynökségnél a vezetés váltás sikeres volt és a személyi állomány is megerősödött, valamennyi operatív program tekintetében komoly munkát végeznek. A piaci szereplők konkurenst látnak az ügynökségben, ami azt jelenti, hogy nem mindenki örül annak, hogy betörtek a piacra, de ehhez a munkához kéri valamennyi képviselő támogatását. 

Bizottsági véleményt

Mohácsi László
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja. Megemlíti, hogy 1935-ben egyetlen év alatt elődeink öt református templomot építettek fel. Jó szívvel köszönhetik meg elődeik munkáját, hiszen az a munka is egyfajta fejlesztési munka volt, mely a város, a hitélet megmaradása érdekében történt, példát adva az egész ország számára. A jelenlegi törekvéseikkel szintén példát szeretnének mutatni. Áldott, Békés karácsonyt kíván a Jobbik képviselőcsoport nevében.

Pajna Zoltán
Felkéri Mohácsi Lászlót, hogy az ülés végén mondjon néhány szót a karácsony közeledtével. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról szólóhatározati javaslatot.

Száma: 15.12.11/10/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:41 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00


178/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára 

1./ elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			azonnal



napirendi pont
„Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról”


Pajna Zoltán
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról szóló, a 2015. december1--ei állapot szerinti tájékoztató tudomásul vételéről szóló határozati javaslatot.

Száma: 15.12.11/11/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:42 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

179/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel 

1./ az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról szóló, a 2015. december1--ei állapot szerinti tájékoztatót tudomásul veszi.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.





napirendi pont
„Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása”
Pajna Zoltán
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. Kéri a közgyűlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
Javasolja, hogy az I-XVI. határozati javaslatokról a közgyűlés egyben döntsön.

Szavazásra teszi fel, miszerint az I-XVI. határozati javaslatokról a közgyűlés egyben szavaz.
Száma: 15.12.11/12/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:42 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Minősített szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

180/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A közgyűlés a 10. számú, „Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására” című előterjesztés I-XVI. határozati javaslatairól egyben szavaz.

Szavazásra teszi fel a támogatási szerződések lezárásáról szóló határozati javaslatokat.

Száma: 15.12.11/12/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:43 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Minősített szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

181/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja  

	hozzájárul a 2009. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "A Krúdy utca szilárd burkolattal való ellátása Hajdúsámsonban" tárgyban Hajdúsámson Város Önkormányzatával kötött 090003809L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.10.08-án megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 


Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.


182/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja

	hozzájárul a 2009. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Sportlétesítmény felújítása (Nyírábrány, Határőr u. 32.)" tárgyban Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatával kötött 090002609L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.10.08-án megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 


Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.





183/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja  

	hozzájárul a 2009. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Szociális Szolgáltató Központ épületének felújítása" tárgyban Vámospércs Város Önkormányzatával kötött 090003109L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.10.08-án megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 


Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.


184/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 

	hozzájárul a 2009. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "A Bihar Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda bedői tagintézményének fejlesztése" tárgyban Körösszakál Községi Önkormányzatával kötött 090001809L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.10.29-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 


Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.


185/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 

	hozzájárul a 2009. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Óvoda tálaló és melegítőkonyhájának átalakítása és felújítása" tárgyban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatával kötött 090001109L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.10.29-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 


Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.


186/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 

	hozzájárul a 2009. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Meglévő óvoda épületének felújítása" tárgyban Monostorpályi Község Önkormányzatával kötött 090003209L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.11.05-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.

187/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 
	hozzájárul a 2009. évi önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "A Biharnagybajomi Rendőrőrs felújítása" tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával kötött 090000509D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.11.05-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.
188/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 

	hozzájárul a 2009. évi Települési Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) keretéből támogatott "Kinizsi utca útburkolatának felújítása" tárgyban Biharkeresztes Város Önkormányzatával kötött 090000509U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.10.20-án kelt megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 


Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.


189/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 

	hozzájárul a 2009. évi Települési Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) keretéből támogatott "Liszt utca útburkolatának felújítása" tárgyban Biharkeresztes Város Önkormányzatával kötött 090000509U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.10.20-án kelt megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 


Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.


190/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 

	hozzájárul a 2009. évi Települési Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) keretéből támogatott "A Béke utca korszerűsítése és felújítása Hajdúsámsonban, a közlekedés színvonalának emelése érdekében" tárgyban Hajdúsámson Város Önkormányzatával kötött 090001909U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.11.12-én kelt megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.


191/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 

	hozzájárul a 2009. évi Települési Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) keretéből támogatott "Debrecen, Csigekert utca és csatlakozó utcák felújítása" tárgyban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 090001009U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.11.12-én kelt megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.


192/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 

	hozzájárul a 2009. évi Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "628/2 HRSZ-ú út útépítése" tárgyban Berekböszörmény Község Önkormányzatával kötött 090000809K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.10.20-án megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.


193/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 

	hozzájárul a 2009. évi Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "Közbiztonsági és közlekedésbiztonsági fejlesztések Körösszakálban" tárgyban Körösszakál Község Önkormányzatával kötött 090000709K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.10.29-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 


Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.


194/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 

	hozzájárul a 2009. évi Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "Út a munkába program - közcélú foglalkoztatáshoz szükséges anyagok és eszközök beszerzése" tárgyban Zsáka Nagyközség Önkormányzatával kötött 090001509K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.10.29-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 


Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.

195/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja 

	hozzájárul a 2009. évi Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "Térfigyelő-kamerák létesítése Hajdúhadház Városban" tárgyban Hajdúhadház Város Önkormányzatával kötött 090002909K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.11.12-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 


Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.

196/2015. (XII. 11.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja, a 85/2009. (IV.10.)  Korm. rendeletet 20. § (1) bekezdése és a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezéseire 

1./ utólagosan hozzájárul a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 2009. évi keretéből Bakonszeg Község Önkormányzata részére az „Informatikai és irodabútor beszerzése a Bakonszegi Polgármesteri Hivatalban” tárgyú fejlesztés megvalósítására 090000509L számon megkötésre került támogatási szerződés keretében beszerzett 1 db asztali számítógép konfigurációnak a Furta Közös Önkormányzati Hivatal, valamint további 1 db asztali számítógép konfigurációnak a Berettyóújfalui Járási Hivatal részére történő átadásához, illetőleg az eszközök átvevők általi üzemeltetéséhez. 

2./ Figyelemmel arra, hogy az 1./ pontban meghatározott támogatási szerződéshez kapcsolódó 5 éves kötelezettségvállalási időszak 2014. december 9-én lejárt, hozzájárul a támogatási szerződés lezárásához.

3./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2015. december 20.
napirendi pont
„Együttműködés civil szervezettel”
Pajna Zoltán
Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra. Fontosnak tartja, hogy a megyei önkormányzat bekapcsolódjon a társadalmi és civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységbe. A szervezet az elmúlt évben több, mint ötven rendezvényen volt jelent, az együttműködés által ezt még inkább növelni tudják majd. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel az együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról szóló határozati javaslatot.

Száma: 15.12.11/13/0/A/KT
Ideje: 2015 december 11 10:44 
Típusa: Nyílt
Határozat;	Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye	Voks:	Szav% 	Össz% 
Igen	21	100.00	87.50
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	21	100.00	87.50
Nem szavazott	0	 	0.00
Távol	3	 	12.50
Összesen	24	 	100.00

197/2015. (XII. 11.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában foglaltakra, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében szereplő - a megyében működő társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködésről, működési feltételeik biztosításának segítéséről szóló - önként vállalt feladatára figyelemmel

1./ egyetért a megyei önkormányzat és a Civilek a Fiatalokért Egyesület (székhely: 4024 Debrecen, Batthyány u. 20.) közötti együttműködésről szóló szándéknyilatkozat elfogadásával a melléklet szerinti tartalommal.

2./ A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szándéknyilatkozat aláírására, továbbá felkéri, hogy az 1./ pont szerinti döntésről az egyesület képviselőjét értesítse.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			azonnal
A 197/2015. (XII. 11.) MÖK határozat melléklete
Együttműködési szándéknyilatkozat
Amely létrejött egyrészről a Civilek a Fiatalokért Egyesület (4024 Debrecen, Batthyány u. 20. képviseli: Rácz Angéla) (továbbiakban pályázó), másrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 54. képviseli: Pajna Zoltán, Megyei Közgyűlés elnöke) (továbbiakban együttműködő partner) között a mai napon és az alábbiak szerint:
	A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a Civil Információs Centrum címpályázat nyertese (jelen nyilatkozatban: pályázó) a partner számára tájékoztatást nyújt a civil információs centrum által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről.


	Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros együttműködésben valósítja meg.


	Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.


	Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják:


A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai:
Ingyenes (jogi, közhasznúsági; pénzügyi, könyvviteli és adózási; pályázati és forrásteremtési; társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos; számítógép-kezelési és informatikai) tanácsadást nyújt a megyeszékhelyen működő irodájában az együttműködő partner közigazgatási területén működő civil szervezetek számára;
Járásokban való megjelenés keretében Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén működő civil szervezetek számára tanácsadásokat szervez és a civil szférát érintő témákban releváns információkkal látja a szervezeteket;
Kezdeményezi és felajánlja –szakértői keresztül- innovatív programok, közös modellkísérletek kidolgozásában és megvalósításában a civil szervezetek részvételét
Tájékoztatást nyújt az együttműködő partner számára a civil szférát érintő jogszabályváltozásokról;
Szakmai támogatást nyújt az együttműködő partner civil referense számára;
Biztosítja az együttműködő partner számára a civil referensi adatbázishoz történő csatlakozást;
Tájékoztatást és közreműködést biztosít a közfoglalkoztatási program(ok) sikeres lebonyolítása érdekében a Hajdú-Bihar megyei közigazgatási területén működő civil szervezeteknek, továbbá tájékoztatókat/rendezvényeket szervez az álláskeresők civil szervezet(ek)nél, közfoglalkoztatottként történő elhelyezkedése érdekében;
A 2014-2020 fejlesztési időszakra készített Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területi Program felülvizsgálata során javaslatot tesz a pályázó a civil szférát érintő pontokra;

A partner által vállalt konkrét feladatok:
Tájékoztatja a pályázót a megyei önkormányzat által a civil szervezetek részére kiírt pályázatokról, támogatásokról, hogy a Civil Információs Centrum Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén működő civil szervezeteket hírlevél formájában tájékoztatni tudja;
Lehetőséget biztosít arra, hogy a 2014-2020 fejlesztési időszakra készített Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területi Program felülvizsgálata során a pályázó javaslatot tegyen a civil szférát érintő pontokra;
Tájékoztatja a pályázót a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Terület és Településfejlesztési Operatív Program civil szférát érintő pályázatairól;
Kijelölt munkavállalóján keresztül a pályázó rendezvényein, igény esetén tájékoztatja a civil szervezetek képviselőit a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Terület és Településfejlesztési Operatív Program civil szférát érintő pályázatairól;
Lehetőség szerint beépíti a pályázó szakmai véleményét a döntés előkészítő folyamatokba;
Együttműködik a pályázóval vállalt feladatai megvalósításában;
Együttműködik a pályázóval a Civil Információs Nap megszervezésében;
Lehetőség szerint kommunikációs csatornáin keresztül biztosítja a pályázó által szervezett programok közzétételét.
	Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják.


A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták.

Debrecen, 2015. december 

Pajna Zoltán
elnök
Rácz Angéla
elnök
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Civilek a Fiatalokért Egyesület
partner képviselője
pályázó képviselője



Különfélék
Pajna Zoltán
Felkéri Mohácsi Lászlót, hogy a karácsony közeledtével mondjon néhány szót.

Mohácsi László
Az Ószövetség váradalma beteljesedett. Azok a prófétai váradalmak, amelyek a fény, az igazság, a szépség, a békesség után kiáltottak az Isten elhozta. Jó látni ezeket a váradalmakat abban az embertelenül nyugalmatlan világon, amely után az emberek kiáltottak. Az igazság Jézus Krisztus személyében megjelent, aki elhozta számunkra a fényt, amelyről azt mondja egyik szép énekünk: „a fény érted hozva jön, megtört az ősi átok.” Ebben mindnyájunknak felelőssége van. A felelősségre int bennünket Keresztelő Szent János, aki azt mondta: a”görbe út legyen egyenessé, a göröngyös pedig simává.” Ennek mély erkölcsi üzenete van számunkra: sok-sok göröngy van, mely megosztja a családokat, településeket, régiókat, országrészeket. Láthatják, hogy Európa milyen fenyegetettség alatt él. A választók odafigyelnek a képviselőkre, ezért meg kell gondolniuk azt is, milyen kifejezéseket használnak. Tőlük sokat várnak a választók a megye 82 településén. Az öt templom felépítése által elődeik milyen szép példát tudtak mutatni erkölcsből, összefogásból, igazságból, tisztaságból. A közpénzek kezelése feletti tisztaságból.  Az adott szó tisztasága, becsülete mekkora érték volt. A Kísértő kísér bennünket folyamatosan, de ne engedjünk a csábításnak, mondja Jézus Krisztus! Maradjunk meg azon az úton, melyre elhívott bennünket, ahogy az eskükben tették október 21-én. Az eskü szövegében háromszor szerepel az a szó, hogy lelkiismeret. A lelkiismeretünk a választók előtti megfelelés, amikor a mandátum végén el tudják mondani, mit végeztek. Nagy megtiszteltetés, nagy kihívás és nagy lehetőség mindez. Mindazok a példák, amelyek a Szent Írásban vannak, azon vagy a 80 évvel ezelőtt élt elődeik példáját követve kell haladniuk. Vagy, ahogy Ady Endre fogalmazta: „hűen megállni Isten és ember előtt”. Maradjanak hűek mindazokhoz az értékekhez, melyet Istentől kaptak. A kultúrának, a nyelvnek, a tudománynak, a képességeknek az a kiváltságos tárháza, mellyel csak a magyar nemzet büszkélkedhet széles e világon, áldás. Isten áldja meg a munkájukat és az elkövetkező esztendőt. Áldott ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván mindenkinek.

Pajna Zoltán
Megköszöni az egész évi konstruktív munkát. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlés következő munkaülésre várhatóan 2016. január 29-én (péntek) kerül sor. Megköszöni az ülésen való részvételt, az ülést 10. 50-kor bezárja.

Készült: Debrecen, 2015. december 16.
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