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332/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Köztársaság úti óvoda felújítása” 
tárgyban Komádi Város 
Önkormányzatával kötött 090001406 L 
számú támogatási szerződés lezárása 

333/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Ált. iskola tornaterem és kiegészítő 
helyiségei befejező munkái” tárgyban 
Körösszegapáti Község 
Önkormányzatával kötött 090003201 K 
számú támogatási szerződés lezárása 

334/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Körmösdpuszta felszíni vízelvezető 
rendszer” tárgyban Körösszegapáti 
Község Önkormányzatával kötött 
090007601 K számú támogatási szerződés 
lezárása 

335/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése 
(Kossuth-Béke u.)” tárgyban 
Körösszegapáti Község 
Önkormányzatával kötött 090001602 
számú támogatási szerződés lezárása 

336/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Körmösdpuszta)” tárgyban 
Körösszegapáti Község 
Önkormányzatával kötött 
090000303 számú támogatási szerződés 
lezárása 

337/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése” 
tárgyban Körösszegapáti Község 
Önkormányzatával kötött 0900027/04 K 
számú támogatási szerződés lezárása 

338/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Szociális étkeztetés tárgyi feltételeinek 
javítása Körösszegapátiban” tárgyban 
Körösszegapáti Község 
Önkormányzatával kötött 090000305 D 
számú támogatási szerződés lezárása 

339/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Általános iskola és óvodaépület 
nyílászáróinak cseréje” tárgyban 
Körösszegapáti Község 
Önkormányzatával kötött 090005606 L 
számú támogatási szerződés lezárása 



14/2012.szám                                    ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

340/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése” 
tárgyban Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 090005601 K 
számú támogatási szerződés lezárása 

341/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Szociális gondozási központ kialakítása” 
tárgyban Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 0900006/02 D 
számú támogatási szerződés lezárása 

342/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Szolgáltató irodaház fűtéskorszerűsítése” 
tárgyban Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 0900020/02 D 
számú támogatási szerződés lezárása 

343/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Petőfi utca)” tárgyban 
Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 090003102 
számú támogatási szerződés lezárása 

344/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Március-telep víz-fűtés korszerűsítés 
(Március-telep)” tárgyban 
Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 090007202 
számú támogatási szerződés lezárása 

345/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Kossuth utca)” tárgyban 
Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 090003803 
számú támogatási szerződés lezárása 

346/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Idősek Otthona berendezése” tárgyban 
Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 0900024/04 D 
számú támogatási szerződés lezárása 

347/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Köztársaság utca útépítés I. ütem” 
tárgyban Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 0900039/04 K 
számú támogatási szerződés lezárása 

348/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Köztársaság utca útépítés II. 
ütem)” tárgyban Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 090011505 K 
számú támogatási szerződés lezárása 

349/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Egészségügyi gép-műszer beszerzés 
(Magyarhomorogi orvosi rendelő gép-
műszer beszerzése)” tárgyban 
Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 090000906 D 
számú támogatási szerződés lezárása 

350/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Ált. isk. gépészeti kivitelezési 
munkálatai” tárgyban Nagykereki Község 
Önkormányzatával kötött 090002901 K 
számú támogatási szerződés lezárása 
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351/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Összekötő út építése (Bem utca)” 
tárgyban Nagykereki Község 
Önkormányzatával kötött 090003802 
számú támogatási szerződés lezárása 

352/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Polgármesteri Hivatal felújítása” 
tárgyban Nagykereki Község 
Önkormányzatával kötött 0900033/03 D 
számú támogatási szerződés lezárása 

353/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Szociális konyha tárgyi feltételeinek 
biztosítása” tárgyban Nagykereki Község 
Önkormányzatával kötött 0900023/04 D 
számú támogatási szerződés lezárása 

354/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Nagykereki Polgármesteri Hivatal 
felújítás II. ütem” tárgyban Nagykereki 
Község Önkormányzatával kötött 
090005505 D számú támogatási szerződés 
lezárása 

355/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Általános Iskola 5 tanteremmel 
bővítésének III. üteme” tárgyban 
Nagykereki Község Önkormányzatával 
kötött 0900005/01 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

356/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Nagykereki iskola bővítése tornaszoba és 
szociális blokk kialakításával” tárgyban 
Nagykereki Község Önkormányzatával 
kötött 090011205 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

357/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Nagykereki község belterületi 
vízrendezési munkálatainak I. üteme – 
Damjanich utca” tárgyban Nagykereki 
Község Önkormányzatával kötött 
090001106 K számú támogatási szerződés 
lezárása 

358/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„8 tantermes általános iskola 
tetőtérbeépítése” tárgyban Nagyhegyes 
Község Önkormányzatával kötött 
090003003 számú támogatási szerződés 
lezárása 

359/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Ravatalozó tetőráépítése” tárgyban 
Nagyhegyes Község Önkormányzatával 
kötött 0900032/04 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

360/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Bogárzú utca)” tárgyban 
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával 
kötött 090000501 K számú támogatási 
szerződés lezárása 



14/2012.szám                                    ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

361/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése” 
tárgyban Nagyrábé Nagyközség 
Önkormányzatával kötött 090000601 K 
számú támogatási szerződés lezárása 

362/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Vörösmarty utca)” tárgyban 
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával 
kötött 090001802 számú támogatási 
szerződés lezárása 

363/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Kistérségi Vízmű tartalék kút bekötése” 
tárgyban Nagyrábé Nagyközség 
Önkormányzatával kötött 090007102 
számú támogatási szerződés lezárása 

364/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Ivóvízhálózat fejlesztése (Bánát és 
Nádasrét utca)” tárgyban Nagyrábé 
Nagyközség Önkormányzatával kötött 
090000903 számú támogatási szerződés 
lezárása 

365/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Nagyrábé Érhát utca útépítése” tárgyban 
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával 
kötött 0900010/04 K számú támogatási 
szerződés lezárása 

366/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

támogatott „A nagyrábéi napközi otthonos 
óvoda parketta burkolatának felújítása” 
tárgyban Nagyrábé Nagyközség 
Önkormányzatával kötött 090000205 D 
számú támogatási szerződés lezárása 

367/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Sóskút utca)” tárgyban 
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával 
kötött 090001705 K számú támogatási 
szerződés lezárása 

368/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Felszíni vízelvezető rendszer 
korszerűsítése, áteresztő képességének 
növelése a Liszt Ferenc utcán” tárgyban 
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával 
kötött 090008105 K számú támogatási 
szerződés lezárása 

369/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Tornaterem parketta csere” tárgyban 
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával 
kötött 090000306 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

370/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Általános iskola konyha és étkező 
építése” tárgyban Nagyrábé Nagyközség 
Önkormányzatával kötött 090002506 L 
számú támogatási szerződés lezárása 
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371/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Ivóvízbázis bővítés kútfúrás 
Vízműterület” tárgyban Nagyrábé 
Nagyközség Önkormányzatával, 
Bihartorda Község Önkormányzatával és 
Bihardancsháza Község 
Önkormányzatával kötött 090000301 K 
számú támogatási szerződés lezárása 

372/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Dózsa Gy. út befejezés)” 
tárgyban Pocsaj Nagyközség 
Önkormányzatával kötött 090002001 K 
számú támogatási szerződés lezárása 

373/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Gondozási Központ felújítása” tárgyban 
Pocsaj Nagyközség Önkormányzatával 
kötött 0900011/02 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

374/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése” 
tárgyban Pocsaj Nagyközség 
Önkormányzatával kötött 090002903 
számú támogatási szerződés lezárása 

375/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése” 
tárgyban Pocsaj Nagyközség 
Önkormányzatával kötött 090002903 
számú támogatási szerződés lezárása 

376/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Ady Endre utca)” tárgyban 
Pocsaj Nagyközség Önkormányzatával 
kötött 090009505 K számú támogatási 
szerződés lezárása 

377/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Apáti-telep)” tárgyban Pocsaj 
Község Önkormányzatával kötött 
090000606 K számú támogatási szerződés 
lezárása 

378/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Idősek Klubja vizesblokkjának 
megépítése” tárgyban Szentpéterszeg 
Község Önkormányzatával kötött 
090000901 D számú támogatási szerződés 
lezárása 

379/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Idősek Klubja fejlesztése (vizesblokk 
építés, szociális konyha megépítése)” 
tárgyban Szentpéterszeg Község 
Önkormányzatával kötött 0900022/02 D 
számú támogatási szerződés lezárása 

380/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Jóléti tó létesítése” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával 
kötött 090006902 számú támogatási 
szerződés lezárása 
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381/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Idősek Klubja fejlesztése, szociális 
konyha építése I-II. ütem” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával 
kötött 0900009/03 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

382/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
fogadóépületének kialakítása” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával 
kötött 0900021/04 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

383/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Idősek Klubja szociáliskonyha 
gépészettel és konyhatechnológiával 
történő felszerelése” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával 
kötött 0900034/04 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

384/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Szociális és gyermekjóléti feladatokat 
ellátó gépjármű cseréje” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával 
kötött 090001905 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

385/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
fogadóépületének kialakítása” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával 
kötött 090002005 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

386/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Idősek Klubja külső környezetének 
kialakítási munkái” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával 
kötött 090004605 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

387/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Az Ady E. u. rekonstrukciója” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával 
kötött 090001806 L számú támogatási 
szerződés lezárása 

388/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„A szenpéterszegi Köztemető 
korszerűsítése” tárgyban Szentpéterszeg 
Község Önkormányzatával kötött 
090000706 K számú támogatási szerződés 
lezárása 

389/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Dobó út)” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával 
kötött 090002101 K számú támogatási 
szerződés lezárása 

390/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Felszíni vízelvezető rendszer 
(Vöröshadsereg, Kossuth u.)” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával 
kötött 090002201 K számú támogatási 
szerződés lezárása 
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391/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Kossuth utca útkorszerűsítés (I-II. ütem)” 
tárgyban Szentpéterszeg Község 
Önkormányzatával kötött 090001902 
számú támogatási szerződés lezárása 

392/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Külsőiszaptanya u. szennyvízelvezetése” 
tárgyban Tiszacsege Város 
Önkormányzatával kötött 090003501 K 
számú támogatási szerződés lezárása 

393/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Útépítés (Táncsics, Wesselényi u.)” 
tárgyban Tiszacsege Város 
Önkormányzatával kötött 090008301 K 
számú támogatási szerződés lezárása 

394/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Óvoda bővítése” tárgyban Tiszacsege 
Város Önkormányzatával kötött 
090000502 D számú támogatási szerződés 
lezárása 

395/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Egészségügyi gép-műszer beszerzés” 
tárgyban Tiszacsege Város 
Önkormányzatával kötött 0900030/02 D 
számú támogatási szerződés lezárása 

396/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Csapadék elvezető árok építése” 
tárgyban Tiszacsege Város 
Önkormányzatával kötött 090006702 C 
számú támogatási szerződés lezárása 

397/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Óvodabővítés” tárgyban Tiszacsege 
Város Önkormányzatával kötött 
0900008/03 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

398/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Polgármesteri Hivatal tetőtér beépítése” 
tárgyban Tiszacsege Város 
Önkormányzatával kötött 090002803 
számú támogatási szerződés lezárása 

399/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Polgármesteri Hivatal átalakítása, 
ügyfélszolgálat bővítése, 
akadálymentesítése” tárgyban Tiszacsege 
Város Önkormányzatával kötött 
0900020/04 K számú támogatási 
szerződés lezárása 

400/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Általános Iskola korszerűsítése” tárgyban 
Tiszacsege Város Önkormányzatával 
kötött 0900031/04 K számú támogatási 
szerződés lezárása 

401/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Tiszacsege Polgármesteri Hivatal 
felújításának befejező munkálatai” 
tárgyban Tiszacsege Város 
Önkormányzatával kötött 090007005 D 
számú támogatási szerződés lezárása 
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402/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Település belterületén járda kiépítése” 
tárgyban Tiszacsege Város 
Önkormányzatával kötött 090002706 L 
számú támogatási szerződés lezárása 

403/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Idősek Otthona bővítése” tárgyban Újiráz 
Község Önkormányzatával kötött 
0900034/01 D számú támogatási 
szerződés lezárása 

404/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése 
(déli rész)” tárgyban Újiráz Község 
Önkormányzatával kötött 090005902 
számú támogatási szerződés lezárása 

405/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Településrendezési terv készítése” 
tárgyban Újiráz Község 
Önkormányzatával kötött 0900026/04 D 
számú támogatási szerződés lezárása 

406/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Belterületi vízrendezés (Arany J., 
Hunyadi u.)” tárgyban Újiráz Község 
Önkormányzatával kötött 090006605 K 
számú támogatási szerződés lezárása 

407/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

„Műv. Ház (Szabadság tér 3.)” tárgyban 
Újiráz Község Önkormányzatával kötött 
090003206 L számú támogatási szerződés 
lezárása 

408/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

Észak-Alföldi Operatív Program 
végrehajtásának alakulásáról szóló, a 
2012. október 30-ai állapot szerinti 
tájékoztatót tudomásul vétele 

409/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat Döntés egyben szavazásról 

410/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Szennyvíztisztító telep bővítése" 
tárgyban Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzatával kötött 
TTFC/EA/0900058/2003 számú 
támogatási szerződés lezárása 

411/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Gyógyászati ellátással bővített termál és 
strandfürdő fejlesztés Hajdúböszörmény 
városban" tárgyban Hajdúböszörmény 
Város Önkormányzatával kötött 
TTFC/EA/0900059/2003 számú 
támogatási szerződés lezárása 

412/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Püspökladány Mező Imre úti Idősek 
Klubjának kialakítása" tárgyban 
Püspökladány Város Önkormányzattal 
kötött TRFC/EA/0900025/2004 számú 
támogatási szerződés lezárása 
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413/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Tiszacsege Város Könyvtár bővítése" 
tárgyban Tiszacsege Város 
Önkormányzattal kötött 
TREC/EA/0900030/2004 számú 
támogatási szerződés lezárása 

414/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Átalakítandó faluközpont elérhetőségét 
elősegítő beruházás (Egyek, Bocskai utca 
ép)" tárgyban Egyek Nagyközség 
Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/0900008/2004 számú 
támogatási szerződés lezárása 

415/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és 
Általános Iskola konyhájának átfogó 
fejlesztése a HACCP rendszer 
előírásainak megfelelően" tárgyban 
Nyíradony Város Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/0900021/2004 számú 
támogatási szerződés lezárása 

416/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Régió fejlesztési céljait szolgáló 
programok illetve projektek 
megvalósítása" tárgyban Kaba Város 
Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/t/0900025/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 

417/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Budai Nagy Antal utca építése 
Álmosdon" tárgyban a Álmosd Község 
Önkormányzatával kötött 
TRFC/EA/t/0900014/2006 számú 
támogatási szerződés lezárása 

418/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Hunyadi utca - Baross utca- Báthory utca 
összefüggő szilárdburkolatú útépítése" 
tárgyban Kaba Város Önkormányzatával 
kötött TRFC/EA/t/0900041/2006 számú 
támogatási szerződés lezárása 

419/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Báránd Petőfi utca szilárd burkolattal 
történő kiépítése" tárgyban Báránd 
Községi Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/t/0900015/2006 számú 
támogatási szerződés lezárása 

420/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Nádudvar Piactéri parkoló kialakítása" 
tárgyban Nádudvar Városi 
Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/t/0900011/2006 számú 
támogatási szerződés lezárása 

421/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Nyírábrányi Görög Katolikus Templom 
felújítása" tárgyban Nyírábrány Görög 
Katolikus Egyházközösséggel kötött 
TRFC/EA/t/0900086/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 
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422/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Műemléki védelem alatt álló templom 
felújítás" tárgyban Nyíracsádi Görög 
Katolikus Egyházközséggel kötött 
TRFC/EA/t/0900070/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 

423/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"A régió fejlesztési céljait szolgáló 
programok, illetve projektek 
megvalósítása. (Szúnyoggyérítés: Egyek 
belterület, Félhalom, Telekháza, Ohat , 
Tiszapart)" tárgyban Egyek Nagyközség 
Önkormányzatával kötött 
TRFC/EA/t/0900051/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 

424/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"A Bakonszegi Református Templom 
felújítása" tárgyban a Bakonszegi 
Református Egyházzal kötött 
TRFC/EA/t/0900087/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 

425/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Bagaméri református templom felújítása" 
tárgyban a Bagaméri Református 
Egyházközséggel kötött 
TRFC/EA/t/0900016/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 

426/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Szúnyoggyérítés" tárgyban a 
Balmazújváros Város Önkormányzatával 
kötött TRFC/EA/t/0900057/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 

427/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Létavértes Város Általános Rendezési 
Tervének elkészítése" tárgyban a 
Létavértes Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalával kötött 
TRFC/EA/t0900097/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 

428/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Debrecen - Szikigyakor településrész 
vízellátása" tárgyban a Debreceni Vízmű 
Részvénytársasággal kötött 
TRFC/EA/t/0900024/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 

429/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Meglévő általános iskola felújítása és 
akadálymentesítése" tárgyban a Újtikos 
Község Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/t/0900005/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 

430/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"A Táncos Iskola rekonstrukciója 
Komádiban" tárgyban Komádi Város 
Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/t/0900002/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 
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431/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"A Püspökladányi Gyógyfürdőben park és 
játszótér kialakítása" tárgyban a 
Püspökladány Város Önkormányzatával 
kötött TRFC/EA/t/0900031/2006 számú 
támogatási szerződés lezárása 

432/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Kereskedelmi szálláshelyeink 
színvonalának emelése, szolgáltatás 
bővítése" tárgyban a Tedej Agrártermelő 
és Szolgáltató Részvénytársasággal kötött 
TRFC/EA/t/0900052/2006 számú 
támogatási szerződés lezárása 

433/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Mezőpeterd oktatási intézményeinek 
fűtéskorszerűsítése" tárgyban Mezőpeterd 
Község Önkormányzatával kötött 
090001807L számú támogatási szerződés 
lezárása 

434/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Bihartorda egészségügyi szolgáltató 
létesítményének korszerűsítése, 
fejlesztése" tárgyban Bihartorda Község 
Önkormányzatával kötött 090000907L 
számú támogatási szerződés lezárása 

435/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Művelődési Ház és Könyvtár épületének 
felújítása" tárgyban Hencida Község 
Önkormányzatával kötött 090000907L 
számú támogatási szerződés lezárása 

436/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Kismarja, Bocskai utca szilárd 
útburkolatának felújítása" tárgyban 
Kismarja Község Önkormányzatával 
kötött 090000407L számú támogatási 
szerződés lezárása 

437/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Orvosi rendelő felújítása" tárgyban 
Bihardancsháza Község 
Önkormányzatával kötött 090000707L 
számú támogatási szerződés lezárása 

438/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"A József Attila utca útépítése" tárgyban 
Hortobágy Községi Önkormányzattal 
kötött 090002107L számú támogatási 
szerződés lezárása 

439/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Csökmő Széchenyi utca szilárd 
útburkolatának kialakítása" tárgyban 
Csökmő Nagyközség Önkormányzatával 
kötött 090000807L számú támogatási 
szerződés lezárása 

440/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Jókai utca útburkolatának felújítása" 
tárgyban Told Község Önkormányzatával 
kötött 090002007L számú támogatási 
szerződés lezárása 
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441/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"9 személyes gépjármű beszerzése a 
tanyagondnoki szolgálat részére" tárgyban 
Nagykereki Község Önkormányzatával 
kötött 090002207L számú támogatási 
szerződés lezárása 

442/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Általános iskola akadálymentesítése 
Furtán" tárgyban Furta Község 
Önkormányzatával kötött 090000207L 
számú támogatási szerződés lezárása 

443/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Tornaterem épület rekonstrukciója 
Furtán" tárgyban Furta Község 
Önkormányzatával kötött 090000107L 
számú támogatási szerződés lezárása 

444/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

Meglévő belvízelvezető rendszer 
rekonstrukciója, felújítása a Tulipán, 
Honvéd, Hunyadi és Széchenyi utcákon" 
tárgyban Váncsod Község 
Önkormányzatával kötött 090001007L 
számú támogatási szerződés lezárása 

445/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Földi János Könyvtár, Emlékház 
Hajdúhadházi Galéria informatikai 
fejlesztése" tárgyban Hajdúhadház Város 
Önkormányzatával kötött 090000507D 
számú támogatási szerződés lezárása 

446/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Alapinfrastruktúra fejlesztése az Esztári 
Általános Iskolában" tárgyban Esztár 
Község Önkormányzatával kötött 
090000407D számú támogatási szerződés 
lezárása 

447/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Kismarjai Idősek Otthona nyílászáróinak 
cseréje" tárgyban Kismarja Község 
Önkormányzatával kötött 090000207D 
számú támogatási szerződés lezárása 

448/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Az Emeletes Iskola udvarának 
rekonstrukciója Komádiban" tárgyban 
Komádi Város Önkormányzatával kötött 
090000107D számú támogatási szerződés 
lezárása 

449/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Ebes, Rákóczi utcai épületének 
korszerűsítése" tárgyban Ebes Község 
Önkormányzatával kötött 090000607D 
számú támogatási szerződés lezárása 

450/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"A nádudvari II. számú Vadvirág Óvoda 
felújítása" tárgyban Nádudvar Város 
Önkormányzatával kötött 090001007D 
számú támogatási szerződés lezárása 



14/2012.szám                                    ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

451/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Corvin utca útfelújítás" tárgyban 
Gáborján Község Önkormányzatával 
kötött 090001207U számú támogatási 
szerződés lezárása 

452/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"DEBRECEN - GÁZVEZETÉK UTCA 
BURKOLATFELÚJÍTÁSA " tárgyban 
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁVAL kötött 
090000807U számú támogatási szerződés 
lezárása 

453/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"DEBRECEN - VERES PÉTER UTCA 
BURKOLATFELÚJÍTÁSA " tárgyban 
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁVAL kötött 
090001007U számú támogatási szerződés 
lezárása 

454/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS 
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 
INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE" 
tárgyban TÉGLÁS VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZATTAL kötött 
090000507K számú támogatási szerződés 
lezárása 

455/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Hűtőtároló és iroda építése Nádudvaron" 
tárgyban a Sajt-Kalmár Kft.-vel kötött 
TRFC/EA/ba/0900006/2008 számú 
támogatási szerződés lezárása 

456/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Kft. Iroda és 
Raktár Építése Berettyóújfaluban" 
tárgyban a GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 
Építőipari Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötött 
TRFC/EA/ba/0900008/2008 számú 
támogatási szerződés lezárása 

457/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Egészségturizmus Hajdú-Bihar 
megyében" tárgyban a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/sz/0900042/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 

458/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Hajdú-Bihar megye turisztikai 
kiadványcsomagja" tárgyban a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/sz/0900068/2005 számú 
támogatási szerződés lezárása 

459/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Hajdú-Bihar megye részvétele az Utazás 
2006 nemzetközi idegenforgalmi 
kiállításon" tárgyban a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/sz/a/0900023/2006 számú 
támogatási szerződés lezárása 
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460/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Dr. Molnár István Óvoda, Általános és 
Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon belső felújítása" tárgyban 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal 
kötött 090001309D számú támogatási 
szerződés lezárása 

461/2012. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

"Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola 
és Kollégium belső felújítása" tárgyban 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal 
kötött 090001309D számú támogatási 
szerződés lezárása 

 
 
 

2012. december 18. 
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332/2012. (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 
„Köztársaság úti óvoda felújítása” tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött 
090001406 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
333/2012. (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 „Ált. iskola 
tornaterem és kiegészítő helyiségei befejező munkái” tárgyban Körösszegapáti Község 
Önkormányzatával kötött 090003201 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. 
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra 
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
334/2012. (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 
„Körmösdpuszta felszíni vízelvezető rendszer” tárgyban Körösszegapáti Község 
Önkormányzatával kötött 090007601 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. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
335/2012. (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 (Kossuth-Béke u.)” tárgyban Körösszegapáti Község 
Önkormányzatával kötött 090001602 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. 
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra 
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
336/2012. (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 
(Körmösdpuszta)” tárgyban Körösszegapáti Község Önkormányzatával kötött 
090000303 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben 
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró 
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
337/2012. (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 „Felszíni 
vízelvezető rendszer kiépítése” tárgyban Körösszegapáti Község Önkormányzatával kötött 
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0900027/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben 
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró 
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
338/2012. (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 „Szociális 
étkeztetés tárgyi feltételeinek javítása Körösszegapátiban” tárgyban Körösszegapáti Község 
Önkormányzatával kötött 090000305 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
339/2012. (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 „Általános 
iskola és óvodaépület nyílászáróinak cseréje” tárgyban Körösszegapáti Község 
Önkormányzatával kötött 090005606 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
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340/2012. (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 Magyarhomorog Község Önkormányzatával kötött 
090005601 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben 
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró 
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
341/2012. (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 „Szociális 
gondozási központ kialakítása” tárgyban Magyarhomorog Község Önkormányzatával kötött 
0900006/02 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
342/2012. (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 
„Szolgáltató irodaház fűtéskorszerűsítése” tárgyban Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 0900020/02 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. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
343/2012. (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 
(Petőfi utca)” tárgyban Magyarhomorog Község Önkormányzatával kötött 090003102 számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket 
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, 
így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
344/2012. (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 „Március-
telep víz-fűtés korszerűsítés (Március-telep)” tárgyban Magyarhomorog Község 
Önkormányzatával kötött 090007202 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. 
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra 
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
345/2012. (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 
(Kossuth utca)” tárgyban Magyarhomorog Község Önkormányzatával kötött 090003803 
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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. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
346/2012. (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 „Idősek 
Otthona berendezése” tárgyban Magyarhomorog Község Önkormányzatával kötött 
0900024/04 D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben 
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 
évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró 
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
347/2012. (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 
„Köztársaság utca útépítés I. ütem” tárgyban Magyarhomorog Község Önkormányzatával 
kötött 0900039/04 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) 
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés 
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
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348/2012. (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 
(Köztársaság utca útépítés II. ütem)” tárgyban Magyarhomorog Község Önkormányzatával 
kötött 090011505 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) 
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 25-én megtartásra került ellenőrzés 
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
349/2012. (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 
„Egészségügyi gép-műszer beszerzés (Magyarhomorogi orvosi rendelő gép-műszer 
beszerzése)” tárgyban Magyarhomorog Község Önkormányzatával kötött 090000906 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
350/2012. (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 „Ált. isk. 
gépészeti kivitelezési munkálatai” tárgyban Nagykereki Község Önkormányzatával kötött 
090002901 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. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
351/2012. (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 „Összekötő 
út építése (Bem utca)” tárgyban Nagykereki Község Önkormányzatával kötött 090003802 
számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
352/2012. (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 
„Polgármesteri Hivatal felújítása” tárgyban Nagykereki Község Önkormányzatával kötött 
0900033/03 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. 25-én megtartásra került ellenőrzés záró 
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
353/2012. (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 tárgyi feltételeinek biztosítása” tárgyban Nagykereki Község Önkormányzatával 
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kötött 0900023/04 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
 
354/2012. (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 
„Nagykereki Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem” tárgyban Nagykereki Község 
Önkormányzatával kötött 090005505 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
 
355/2012. (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 5 tanteremmel bővítésének III. üteme” tárgyban Nagykereki Község 
Önkormányzatával kötött 0900005/01 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
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356/2012. (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 
„Nagykereki iskola bővítése tornaszoba és szociális blokk kialakításával” tárgyban 
Nagykereki Község Önkormányzatával kötött 090011205 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
357/2012. (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 
„Nagykereki község belterületi vízrendezési munkálatainak I. üteme – Damjanich utca” 
tárgyban Nagykereki Község Önkormányzatával kötött 090001106 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
358/2012. (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 „8 
tantermes általános iskola tetőtérbeépítése” tárgyban Nagyhegyes Község Önkormányzatával 
kötött 090003003 számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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. 03-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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
359/2012. (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 
„Ravatalozó tetőráépítése” tárgyban Nagyhegyes Község Önkormányzatával kötött 
0900032/04 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. 03-án megtartásra került ellenőrzés záró 
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
360/2012. (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 
(Bogárzú utca)” tárgyban Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával kötött 090000501 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
361/2012. (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 Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával kötött 
090000601 K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben 
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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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
362/2012. (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 
(Vörösmarty utca)” tárgyban Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával kötött 090001802 
számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
363/2012. (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 „Kistérségi 
Vízmű tartalék kút bekötése” tárgyban Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával kötött 
090007102 számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
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364/2012. (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 
„Ivóvízhálózat fejlesztése (Bánát és Nádasrét utca)” tárgyban Nagyrábé Nagyközség 
Önkormányzatával kötött 090000903 számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
365/2012. (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 „Nagyrábé 
Érhát utca útépítése” tárgyban Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával kötött 
0900010/04 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
366/2012. (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 
nagyrábéi napközi otthonos óvoda parketta burkolatának felújítása” tárgyban Nagyrábé 
Nagyközség Önkormányzatával kötött 090000205 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. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
367/2012. (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 
(Sóskút utca)” tárgyban Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával kötött 090001705 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
368/2012. (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 rendszer korszerűsítése, áteresztő képességének növelése a Liszt Ferenc utcán” 
tárgyban Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával kötött 090008105 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
369/2012. (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. 



14/2012.szám                                    ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2006 előirányzatból támogatott 
„Tornaterem parketta csere” tárgyban Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával kötött 
090000306 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
370/2012. (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 „Általános 
iskola konyha és étkező építése” tárgyban Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával kötött 
090002506 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
371/2012. (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 
„Ivóvízbázis bővítés kútfúrás Vízműterület” tárgyban Nagyrábé Nagyközség 
Önkormányzatával, Bihartorda Község Önkormányzatával és Bihardancsháza Község 
Önkormányzatával kötött 090000301 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
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372/2012. (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 
(Dózsa Gy. út befejezés)” tárgyban Pocsaj Nagyközség Önkormányzatával kötött 
090002001 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
373/2012. (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 
„Gondozási Központ felújítása” tárgyban Pocsaj Nagyközség Önkormányzatával kötött 
0900011/02 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
374/2012. (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 „Felszíni 
vízelvezető rendszer kiépítése” tárgyban Pocsaj Nagyközség Önkormányzatával kötött 
090002903 számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
375/2012. (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 
iroda kialakítása” tárgyban Pocsaj Nagyközség Önkormányzatával kötött 0900022/04 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
376/2012. (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 
(Ady Endre utca)” tárgyban Pocsaj Nagyközség Önkormányzatával kötött 090009505 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
377/2012. (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 
(Apáti-telep)” tárgyban Pocsaj Község Önkormányzatával kötött 090000606 K 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. 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
378/2012. (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 „Idősek 
Klubja vizesblokkjának megépítése” tárgyban Szentpéterszeg Község Önkormányzatával 
kötött 090000901 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
379/2012. (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 „Idősek 
Klubja fejlesztése (vizesblokk építés, szociális konyha megépítése)” tárgyban Szentpéterszeg 
Község Önkormányzatával kötött 0900022/02 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
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380/2012. (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 „Jóléti tó 
létesítése” tárgyban Szentpéterszeg Község Önkormányzatával kötött 090006902 számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
381/2012. (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 „Idősek 
Klubja fejlesztése, szociális konyha építése I-II. ütem” tárgyban Szentpéterszeg Község 
Önkormányzatával kötött 0900009/03 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
382/2012. (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 
„Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat fogadóépületének kialakítása” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával kötött 0900021/04 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. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
383/2012. (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 „Idősek 
Klubja szociáliskonyha gépészettel és konyhatechnológiával történő felszerelése” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával kötött 0900034/04 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
384/2012. (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 „Szociális 
és gyermekjóléti feladatokat ellátó gépjármű cseréje” tárgyban Szentpéterszeg Község 
Önkormányzatával kötött 090001905 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
385/2012. (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 
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„Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat fogadóépületének kialakítása” tárgyban 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatával kötött 090002005 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
386/2012. (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 „Idősek 
Klubja külső környezetének kialakítási munkái” tárgyban Szentpéterszeg Község 
Önkormányzatával kötött 090004605 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
387/2012. (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 „Az Ady 
E. u. rekonstrukciója” tárgyban Szentpéterszeg Község Önkormányzatával kötött 
090001806 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
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388/2012. (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 „A 
szenpéterszegi Köztemető korszerűsítése” tárgyban Szentpéterszeg Község 
Önkormányzatával kötött 090000706 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
389/2012. (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 
(Dobó út)” tárgyban Szentpéterszeg Község Önkormányzatával kötött 090002101 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
390/2012. (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 (Vöröshadsereg, Kossuth u.)” tárgyban Szentpéterszeg Község 
Önkormányzatával kötött 090002201 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
391/2012. (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 „Kossuth 
utca útkorszerűsítés (I-II. ütem)” tárgyban Szentpéterszeg Község Önkormányzatával kötött 
090001902 számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
392/2012. (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 
„Külsőiszaptanya u. szennyvízelvezetése” tárgyban Tiszacsege Város Önkormányzatával 
kötött 090003501 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
393/2012. (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 
(Táncsics, Wesselényi u.)” tárgyban Tiszacsege Város Önkormányzatával kötött 
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090008301 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
394/2012. (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 
bővítése” tárgyban Tiszacsege Város Önkormányzatával kötött 090000502 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
395/2012. (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 
„Egészségügyi gép-műszer beszerzés” tárgyban Tiszacsege Város Önkormányzatával kötött 
0900030/02 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. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró 
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
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396/2012. (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 TFC 2002 előirányzatból támogatott „Csapadék 
elvezető árok építése” tárgyban Tiszacsege Város Önkormányzatával kötött 090006702 C 
számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
397/2012. (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 
„Óvodabővítés” tárgyban Tiszacsege Város Önkormányzatával kötött 0900008/03 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. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
398/2012. (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 
„Polgármesteri Hivatal tetőtér beépítése” tárgyban Tiszacsege Város Önkormányzatával 
kötött 090002803 számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
399/2012. (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 
„Polgármesteri Hivatal átalakítása, ügyfélszolgálat bővítése, akadálymentesítése” tárgyban 
Tiszacsege Város Önkormányzatával kötött 0900020/04 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. 26-
án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség 
teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
400/2012. (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 „Általános 
Iskola korszerűsítése” tárgyban Tiszacsege Város Önkormányzatával kötött 0900031/04 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. 26-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek 
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
401/2012. (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 
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„Tiszacsege Polgármesteri Hivatal felújításának befejező munkálatai” tárgyban Tiszacsege 
Város Önkormányzatával kötött 090007005 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
402/2012. (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 „Település 
belterületén járda kiépítése” tárgyban Tiszacsege Város Önkormányzatával kötött 
090002706 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
403/2012. (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 „Idősek 
Otthona bővítése” tárgyban Újiráz Község Önkormányzatával kötött 0900034/01 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. 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
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404/2012. (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 (déli rész)” tárgyban Újiráz Község Önkormányzatával kötött 
090005902 számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
405/2012. (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 Újiráz Község Önkormányzatával kötött 
0900026/04 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
406/2012. (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 
„Belterületi vízrendezés (Arany J., Hunyadi u.)” tárgyban Újiráz Község Önkormányzatával 
kötött 090006605 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
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407/2012. (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 „Műv. Ház 
(Szabadság tér 3.)” tárgyban Újiráz Község Önkormányzatával kötött 090003206 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: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 20. 
 
 
408/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Észak-Alföldi Operatív Program 
végrehajtásának alakulásáról szóló, a 2012. október 30-ai állapot szerinti tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
409/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A közgyűlés a 9. számú, a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási 
szerződések lezárásáról szóló előterjesztés I-LII. határozati javaslatairól egyben szavaz. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő: 2012. november 30. 
 
 
410/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat 
(TTFC) keretéből támogatott "Szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyban Hajdúböszörmény 
Város Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900058/2003 számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, 
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 
39.§ (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. 06. 25-én megtartásra került ellenőrzés 
záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
411/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat 
(TTFC) keretéből támogatott "Gyógyászati ellátással bővített termál és strandfürdő fejlesztés 
Hajdúböszörmény városban" tárgyban Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával kötött 
TTFC/EA/0900059/2003 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási 
kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 5 évre 
csökkentette, így a 2012. 06. 25-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, 
és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
412/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004. 
évi keretéből támogatott "Püspökladány Mező Imre úti Idősek Klubjának kialakítása" 
tárgyban Püspökladány Város Önkormányzattal kötött TRFC/EA/0900025/2004 számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) 
Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 14-én megtartásra 
került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
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413/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004. 
évi keretéből támogatott "Tiszacsege Város Könyvtár bővítése" tárgyban Tiszacsege Város 
Önkormányzattal kötött TREC/EA/0900030/2004 számú támogatási szerződés lezárásához, 
miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és 
karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39.§ (10) 
bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 21-én megtartásra került ellenőrzés 
záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
414/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul     a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004. 
évi keretéből támogatott "Átalakítandó faluközpont elérhetőségét elősegítő beruházás (Egyek, 
Bocskai utca ép)" tárgyban Egyek Nagyközség Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/0900008/2004 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási 
kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 5 évre 
csökkentette, így a 2012. 07. 10-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, 
és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
415/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004. 
évi keretéből támogatott Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola 
konyhájának átfogó fejlesztése a HACCP rendszer előírásainak megfelelően" tárgyban 
Nyíradony Város Önkormányzattal kötött TRFC/EA/0900021/2004 számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év 
fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. 
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rendelet 39.§ (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 19-én megtartásra került 
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
416/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "Régió fejlesztési céljait szolgáló programok illetve projektek 
megvalósítása" tárgyban Kaba Város Önkormányzattal kötött TRFC/EA/t/0900025/2005 
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében 
vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 
148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a  
2012. 10. 02-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
417/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006. 
évi keretéből támogatott "Budai Nagy Antal utca építése Álmosdon" tárgyban a Álmosd 
Község Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900014/2006 számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, 
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 
39.§ (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. 10. 02-án megtartásra került ellenőrzés 
záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
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418/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006. 
évi keretéből támogatott "Hunyadi utca - Baross utca- Báthory utca összefüggő 
szilárdburkolatú útépítése" tárgyban Kaba Város Önkormányzatával kötött 
TRFC/EA/t/0900041/2006 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási 
kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 5 évre 
csökkentette, így a 2012. 10. 02-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, 
és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
419/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006. 
évi keretéből támogatott "Báránd Petőfi utca szilárd burkolattal történő kiépítése" tárgyban 
Báránd Községi Önkormányzattal kötött TRFC/EA/t/0900015/2006 számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év 
fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. 
rendelet 39.§ (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. 07. 12-én megtartásra került 
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
420/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006. 
évi keretéből támogatott "Nádudvar Piactéri parkoló kialakítása" tárgyban Nádudvar Városi 
Önkormányzattal kötött TRFC/EA/t/0900011/2006 számú támogatási szerződés lezárásához, 
miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és 
karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39.§ (10) 
bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 26-án megtartásra került ellenőrzés 
záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
421/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "Nyírábrányi Görög Katolikus Templom felújítása" tárgyban 
Nyírábrány Görög Katolikus Egyházközösséggel kötött TRFC/EA/t/0900086/2005 számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután a 2012. 09. 05-én megtartásra került ellenőrzés 
záróellenőrzés megállapította, hogy a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
422/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "Műemléki védelem alatt álló templom felújítás" tárgyban 
Nyíracsádi Görög Katolikus Egyházközséggel kötött TRFC/EA/t/0900070/2005 számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután a 2012. 09. 21-én megtartásra került ellenőrzés 
záróellenőrzés megállapította, hogy a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
423/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "A régió fejlesztési céljait szolgáló programok, illetve projektek 
megvalósítása. (Szúnyoggyérítés: Egyek belterület, Félhalom, Telekháza, Ohat , Tiszapart)" 
tárgyban Egyek Nagyközség Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900051/2005 számú 
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támogatási szerződés lezárásához, miután a 2012. 07. 10-én megtartásra került ellenőrzés 
záróellenőrzés megállapította, hogy a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
424/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "A Bakonszegi Református Templom felújítása" tárgyban a 
Bakonszegi Református Egyházzal kötött TRFC/EA/t/0900087/2005 számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a 2012. 09. 05-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzés 
megállapította, hogy a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
425/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "Bagaméri református templom felújítása" tárgyban a Bagaméri 
Református Egyházközséggel kötött TRFC/EA/t/0900016/2005 számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután a 2012. 09. 18-án megtartásra került záróellenőrzés megállapította, hogy 
a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
426/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "Szúnyoggyérítés" tárgyban a Balmazújváros Város 
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Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900057/2005 számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután a 2012. 09. 14-én megtartásra került záróellenőrzés megállapította, hogy 
a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
427/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "Létavértes Város Általános Rendezési Tervének elkészítése" 
tárgyban a Létavértes Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával kötött 
TRFC/EA/t0900097/2005 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2012. 09. 14-én 
megtartásra került záróellenőrzés megállapította, hogy a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
428/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "Debrecen - Szikigyakor településrész vízellátása" tárgyban a 
Debreceni Vízmű Részvénytársasággal kötött TRFC/EA/t/0900024/2005 számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a 2012. 11. 19-én megtartásra került záróellenőrzés 
megállapította, hogy a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
429/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
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évi keretéből támogatott "Meglévő általános iskola felújítása és akadálymentesítése" tárgyban 
a Újtikos Község Önkormányzattal kötött TRFC/EA/t/0900005/2005 számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a 2012. 10. 19-én megtartásra került záróellenőrzés 
megállapította, hogy a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
430/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "A Táncos Iskola rekonstrukciója Komádiban" tárgyban Komádi 
Város Önkormányzattal kötött TRFC/EA/t/0900002/2005 számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután a 2012. 10. 19-én megtartásra került záróellenőrzés megállapította, hogy 
a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
431/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006. 
évi keretéből támogatott "A Püspökladányi Gyógyfürdőben park és játszótér kialakítása" 
tárgyban a Püspökladány Város Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900031/2006 számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1.sz. mellékletében vállalt 
kötelezettségeket a 2012. 09. 21-én megtartásra került záróellenőrzés megállapítása szerint 
maradéktalanul teljesítette. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
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432/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006. 
évi keretéből támogatott "Kereskedelmi szálláshelyeink színvonalának emelése, szolgáltatás 
bővítése" tárgyban a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Részvénytársasággal kötött 
TRFC/EA/t/0900052/2006 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2012. 10. 02-án 
megtartásra került záróellenőrzés megállapította, hogy a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
433/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Mezőpeterd oktatási 
intézményeinek fűtéskorszerűsítése" tárgyban Mezőpeterd Község Önkormányzatával kötött 
090001807L számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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. 27-én megtartásra került ellenőrzés 
záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
434/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Bihartorda egészségügyi 
szolgáltató létesítményének korszerűsítése, fejlesztése" tárgyban Bihartorda Község 
Önkormányzatával kötött 090000907L számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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. 10-én megtartásra 
került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 



14/2012.szám                                    ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
435/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Művelődési Ház és Könyvtár 
épületének felújítása" tárgyban Hencida Község Önkormányzatával kötött 090000907L 
számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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. 01-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek 
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
436/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Kismarja, Bocskai utca szilárd 
útburkolatának felújítása" tárgyban Kismarja Község Önkormányzatával kötött 090000407L 
számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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. 01-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek 
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
437/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
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28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Orvosi rendelő felújítása" 
tárgyban Bihardancsháza Község Önkormányzatával kötött 090000707L számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután 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. 10-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
438/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "A József Attila utca útépítése" 
tárgyban Hortobágy Községi Önkormányzattal kötött 090002107L számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 
85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 
2012.10.11-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
439/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Csökmő Széchenyi utca szilárd 
útburkolatának kialakítása" tárgyban Csökmő Nagyközség Önkormányzatával kötött 
090000807L számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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. 19-én megtartásra került ellenőrzés 
záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
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440/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Jókai utca útburkolatának 
felújítása" tárgyban Told Község Önkormányzatával kötött 090002007L számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 
2012. 11. 06-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
441/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "9 személyes gépjármű 
beszerzése a tanyagondnoki szolgálat részére" tárgyban Nagykereki Község 
Önkormányzatával kötött 090002207L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. 
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 11. 06-án megtartásra 
került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
442/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Általános iskola 
akadálymentesítése Furtán" tárgyban Furta Község Önkormányzatával kötött 090000207L 
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 
évre csökkentette, így a 2012. 11. 08-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek 
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
443/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Tornaterem épület 
rekonstrukciója Furtán" tárgyban Furta Község Önkormányzatával kötött 090000107L számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket 
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, 
így a 2012. 11. 08-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
444/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Meglévő belvízelvezető rendszer 
rekonstrukciója, felújítása a Tulipán, Honvéd, Hunyadi és Széchenyi utcákon" tárgyban 
Váncsod Község Önkormányzatával kötött 090001007L számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos  
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 
2012. 11. 08-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
445/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
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28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. önkormányzati fejlesztések támogatása területi 
kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Földi János Könyvtár, Emlékház 
Hajdúhadházi Galéria informatikai fejlesztése" tárgyban Hajdúhadház Város 
Önkormányzatával kötött 090000507D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. 
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012. 09. 20-án megtartásra 
került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
446/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. önkormányzati fejlesztések támogatása területi 
kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Alapinfrastruktúra fejlesztése az Esztári 
Általános Iskolában" tárgyban Esztár Község Önkormányzatával kötött 090000407D számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután 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. 27-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
447/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. önkormányzati fejlesztések támogatása területi 
kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Kismarjai Idősek Otthona nyílászáróinak 
cseréje" tárgyban Kismarja Község Önkormányzatával kötött 090000207D számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután 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. 01-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
448/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. önkormányzati fejlesztések támogatása területi 
kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Az Emeletes Iskola udvarának 
rekonstrukciója Komádiban" tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött 090000107D 
számú támogatási szerződés lezárásához, miután 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. 15-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek 
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
449/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi önkormányzati fejlesztések támogatása területi 
kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ebes, Rákóczi utcai épületének 
korszerűsítése" tárgyban Ebes Község Önkormányzatával kötött 090000607D számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután 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. 24-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
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450/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi önkormányzati fejlesztések támogatása területi 
kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "A nádudvari II. számú Vadvirág Óvoda 
felújítása" tárgyban Nádudvar Város Önkormányzatával kötött 090001007D számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket 
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, 
így a 2012. 11. 09-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
451/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. Települési Önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) keretéből támogatott "Corvin utca útfelújítás" 
tárgyban Gáborján Község Önkormányzatával kötött 090001207U számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután 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. 01-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
452/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. Települési Önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) keretéből támogatott "DEBRECEN - 
GÁZVEZETÉK UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA " tárgyban DEBRECEN MEGYEI 
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL kötött 090000807U számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután 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. 24-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
453/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. Települési Önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) keretéből támogatott "DEBRECEN - VERES 
PÉTER UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA " tárgyban DEBRECEN MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL kötött 090001007U számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután 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. 24-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
454/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS 
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE" tárgyban TÉGLÁS 
VÁROSI ÖNKORMÁNYZATTAL kötött 090000507K számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos  
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 
2012. 09. 20-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
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455/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2008. 
évi keretéből támogatott "Hűtőtároló és iroda építése Nádudvaron" tárgyban a Sajt-Kalmár 
Kft.-vel kötött TRFC/EA/ba/0900006/2008 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 2 év többletfoglalkoztatási kötelezettséget 
teljesítette, valamint a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése alapján a 
fenntartási kötelezettség időtartama megegyezik a (7) és (9) bekezdésben foglalt 
kötelezettségek időtartamával, ezért a fenntartási kötelezettség teljesült. 
A 2012. 09. 21-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettségek teljesültek. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
456/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2008. 
évi keretéből támogatott "GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Kft. Iroda és Raktár Építése 
Berettyóújfaluban" tárgyban a GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Építőipari Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötött TRFC/EA/ba/0900008/2008 számú támogatási szerződés lezárásához, 
miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 2 év többletfoglalkoztatási 
kötelezettséget teljesítette, valamint a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése 
alapján a fenntartási kötelezettség időtartama megegyezik a (7) és (9) bekezdésben foglalt 
kötelezettségek időtartamával, ezért a fenntartási kötelezettség teljesült. 
A 2012. 09. 07-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettségek teljesültek. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
457/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "Egészségturizmus Hajdú-Bihar megyében" tárgyban a Hajdú-Bihar 
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Megyei Önkormányzattal kötött TRFC/EA/sz/0900042/2005 számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerint 2012. január 1-től, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a döntéshozó Észak-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja lett, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 322. § alapján a támogatási szerződés megszűnt. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
458/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. 
évi keretéből támogatott "Hajdú-Bihar megye turisztikai kiadványcsomagja" tárgyban a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött TRFC/EA/sz/0900068/2005 számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény 28. § szerint 2012. január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a 
döntéshozó Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja lett, ezért a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 322. § alapján a támogatási szerződés 
megszűnt. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
459/2012. (XI. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006. 
évi keretéből támogatott "Hajdú-Bihar megye részvétele az Utazás 2006 nemzetközi 
idegenforgalmi kiállításon" tárgyban a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött 
TRFC/EA/sz/a/0900023/2006 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerint 2012. 
január 1-től, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a döntéshozó Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács jogutódja lett, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
322. § alapján a támogatási szerződés megszűnt. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 



14/2012.szám                                    ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

460/2012. (XI. 30.) 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 előirányzat (CÉDE) keretéből támogatott "Dr. Molnár István Óvoda, 
Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon belső felújítása" tárgyban 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött 090001309D számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerint 2012. január 1-től, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a döntéshozó Észak-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja lett, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 322. § alapján a támogatási szerződés megszűnt. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 
 
 
461/2012. (XI. 30.) 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 előirányzat (CÉDE) keretéből támogatott "Kós Károly Művészeti 
Szakképző Iskola és Kollégium belső felújítása" tárgyban Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzattal kötött 090001309D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerint 2012. 
január 1-től, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a döntéshozó Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács jogutódja lett, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
322. § alapján a támogatási szerződés megszűnt. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 15. 


