K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
223/2013. (VI.27) MÖK határozat
A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése
alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:
94/2013. (III. 29.) MÖK határozat, 96/2013. (III. 29.) MÖK határozat, 148/2013. (III. 29.)
MÖK határozat, 151/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 152/2013. (V. 3.) MÖK határozat,
155/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 156/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 157/2013. (V. 3.) MÖK
határozat, 158/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 159/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 160/2013. (V.
3.) MÖK határozat, 162/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 163/2013. (V. 3.) MÖK határozat,
164/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 165/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 166/2013. (V. 3.) MÖK
határozat, 167/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 168/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 169/2013. (V.
3.) MÖK határozat, 170/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 171/2013. (V. 3.) MÖK határozat,
172/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 173/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 174/2013. (V. 3.) MÖK
határozat, 175/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 176/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 177/2013. (V.
3.) MÖK határozat, 178/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 180/2013. (V. 3.) MÖK határozat,
181/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 182/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 183/2013. (V. 3.) MÖK
határozat, 184/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 185/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 186/2013. (V.
3.) MÖK határozat, 187/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 188/2013. (V. 3.) MÖK határozat,
189/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 190/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 191/2013. (V. 3.) MÖK
határozat, 192/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 193/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 194/2013. (V.
3.) MÖK határozat, 195/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 196/2013. (V. 3.) MÖK határozat,
197/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 198/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 199/2013. (V. 3.) MÖK
határozat, 200/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 201/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 202/2013. (V.
3.) MÖK határozat, 203/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 204/2013. (V. 3.) MÖK határozat,
205/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 206/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 207/2013. (V. 3.) MÖK
határozat, 208/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 209/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 210/2013. (V.
3.) MÖK határozat, 211/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 212/2013. (V. 3.) MÖK határozat,
213/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 214/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 215/2013. (V. 3.) MÖK
határozat, 216/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 217/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 218/2013. (V.
3.) MÖK határozat, 219/2013. (V. 3.) MÖK határozat, 220/2013. (V. 3.) MÖK határozat.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Lipták János, jegyző
2013. június 27.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
224/2013. (VI.27) MÖK határozat
1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző
okokról, a szükséges tennivalókról
2. Tájékoztató a megye sportéletének helyzetéről
3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar megyében élő ifjúság helyzetéről
4. Tájékoztató a megyében működő gazdasági kamarák tevékenységéről
5. Előterjesztés aktuális területfejlesztési feladatokról, együttműködési megállapodások
megkötéséről, valamint tájékoztatás a 2008-2012. közötti LEADER pályázatokról
6. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítására
7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
könyvvizsgálójának megválasztására, a társaság által kezelt szerződések lezárására

Kft.

8. Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint a
hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásáról
Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
225/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés k) pontja alapján a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által készített, a megye
lakosságának egészségi állapotáról szóló 2012. évi tájékoztatót tudomásul veszi.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a megyei tisztifőorvost tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
226/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye sportéletének helyzetéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
A közgyűlés megköszöni a Hajdú-Bihar megyében működő sportszövetségek tevékenységét.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének
tervezése során az önkormányzat sportfeladataival összefüggő kiadási előirányzatokat lehetőség szerint - a 2013. évi módosított előirányzatok szintjén biztosítsa.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a közgyűlés döntéséről tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
227/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar megyében élő ifjúság
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A közgyűlés megköszöni a tájékoztató elkészítésében résztvevő személyek tevékenységét.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
228/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar megyében működő
gazdasági kamarák tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A közgyűlés megköszöni a tájékoztató elkészítését a Nemzeti Gazdasági Agrárkamara
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarának.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatát küldje meg a tájékoztatót készítő
szervezetnek.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
229/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az aktuális területfejlesztési feladatokról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a tájékoztató szerinti feladatok állásáról aktualitás szerint
tájékoztassa a közgyűlést.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
230/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdésében, valamint a 13. § (1)(2) bekezdéseiben foglalt feladatkörében eljárva egyetért a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között létrejövő – a
határozat mellékletét képező – együttműködési megállapodás megkötésével.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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A 230/2013. (VI.27) MÖK határozat melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (képviseli: Bodó Sándor, megyei
közgyűlés elnöke) Debrecen, Piac u. 54., (továbbiakban: megyei önkormányzat) és a HajdúBihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (képviseli: Miklóssy Ferenc, elnök) Debrecen,
Petőfi tér 10. (továbbiakban: kamara) között a következő feltételek szerint:
A megyei önkormányzat és a kamara Hajdú-Bihar megye 2014-2020. közötti időszakban
történő fejlesztésével összefüggő feladataikra figyelemmel, a közöttük a megyei tervezés
korábbi szakaszában kialakult együttműködés tartalmának pontos meghatározása, illetve az
együttműködés körének további szélesítése érdekében a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.), valamint a gazdasági
kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (továbbiakban: Gktv.) rendelkezéseire
figyelemmel a következő megállapodást kötik:
1. A megállapodás jogszabályi háttere:
A megyei önkormányzat együttműködést érintő feladatai:
− együttműködik a megye gazdasági szereplőivel (Tftv. 11. § (1) bekezdés),
− feladatainak ellátásában együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye
fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási
szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel (Tftv. 13. § (1) bekezdés),
− a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági
szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében:
o vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti
állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a
vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére
bocsátja,
o előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat,
területfejlesztési programokat, részt vesz az országos területfejlesztési
koncepció és a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában,
o előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati
fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő
területrendezési terveket,
o figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak
megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában,
o megállapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet nemzetközi
együttműködésekben,
o a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének
érvényesítéséről (Tftv. 13. § (2) bekezdés).

1.1.

1.2.

A kamara együttműködést érintő feladatai:
− A gazdasági kamarák a gazdaság fejlesztésével összefüggésben:
o előmozdítják a gazdasági tevékenység infrastruktúrájának fejlődését, ennek
érdekében felhasználják bevételeiknek az alapszabályukban meghatározott és
külön kezelt – e célra fordítható – részét;
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o elősegítik a gazdaság fejlődésére jelentős hatást gyakorló, nemzetgazdasági
szinten hatékony, a közvetlen vállalkozói érdekeltséget meghaladó célok
megvalósulását, ennek érdekében részt vesznek az átfogó gazdaságfejlesztési,
gazdaságstratégiai döntések előkészítésében, és együttműködnek az állami és a
helyi önkormányzati szervekkel, illetve a gazdasági érdekképviseleti
szervezetekkel;
o tájékoztatást adnak a gazdasággal összefüggő magyar és külföldi
jogszabályokról, valamint a gazdálkodó szervezetek tevékenységét érintő
gazdaságpolitikai döntésekről és intézkedésekről, előmozdítják a gazdasági
együttműködés fejlődését;
o közreműködnek
a
területfejlesztési
koncepciók
és
programok
gazdaságfejlesztési munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában;
o az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve ellátják
a szakképzésről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott
feladataikat, szervezik és végzik a mesterképzést és a mestervizsgáztatást
(Gktv. 9. § (1) bekezdés).
2. Az együttműködés tartalma:
2.1.

A megyei önkormányzat:
− biztosítja a kamara bevonását valamennyi, a gazdaságfejlesztés tárgykörét érintő
megyei, és országos területfejlesztési, valamint ágazati fejlesztési dokumentum
véleményezésébe,
− hasznosítja, illetve közvetíti a kamara által megfogalmazott szakmai észrevételeket és
javaslatokat,
− részt vesz és igény esetén előadást tart a kamara azon rendezvényein, amelyek érintik
a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatait,
− tájékoztatja a kamarát a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak a kamarát
érintő programjairól,
− biztosítja annak lehetőségét, hogy a kamara a megyei önkormányzat honlapján
felhívásokat, dokumentumokat tegyen közzé.

2.2. A kamara:
− elősegíti a megyei önkormányzat és a megyében működő gazdálkodó szervezetek
együttműködését,
− tájékoztatást ad a megyei önkormányzat számára a kamara tevékenységéről, valamint
a gazdálkodó szervezeteket érintő azon információkról, melyek elősegítik a megyei
önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátását,
− részt vesz a megyei tervezés társadalmasítása érdekében létrehozott – a kamara
tevékenységi körét érintő – munkacsoportokban,
− véleményezi a megyei tervezési dokumentumokat (területfejlesztési koncepció,
területfejlesztési stratégiai és operatív program, megyei gazdaságfejlesztési
részdokumentum),
− elősegíti saját honlapján, valamint rendezvényein a megyei tervek társadalmasítását,
ezzel összefüggésben biztosítja a megyei önkormányzati szakértők aktuális
rendezvényen való részvételi lehetőségét,
− közreműködik a megyei önkormányzat véleményezési kompetenciájába tartozó
fejlesztési dokumentumok véleményezésében,
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− részt vesz a működési körét érintő operatív programok megyei megvalósulásának
figyelemmel kísérésében,
− közreműködik a megyei önkormányzat azon nemzetközi kapcsolataiban, amelyek
érintik a kamara tevékenységét.
3. Az együttműködés módja:
3.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a 2. pontban meghatározott együttműködésükhöz
szükséges és rendelkezésükre álló valamennyi információt, véleményt, javaslatot a
kijelölt kapcsolattartókon keresztül osztják meg egymással.
Kapcsolattartók:
Megyei önkormányzat részéről:
Név: dr. Csordás-László Enikő
Elérhetőség: eniko.csordas@hbmo.hu, +36 20 297 5040
Kamara részéről:
Név: Dr. Kissné dr. Tóth Tímea
Elérhetőség: kissne.toth.timea@hbkik.hu / tel.:500-749

3.2.

Felek az együttműködés során esetlegesen előforduló vitáikat, eltérő álláspontjukat
tárgyalás útján rendezik, illetve tisztázzák.

3.3.

Felek a megállapodás 2. pontjában megfogalmazott feladataik elvégzésével
összefüggésben felmerülő költségeket maguk viselik.

4. Az együttműködés időtartama:
Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, azt bármelyik fél indokolás nélkül
30 napos felmondási idővel felmondhatja.
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás felmondása nem érinti jogszabályi kötelezettségeik
teljesítését.
Felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal és szándékukkal megegyezőt fogadták el és
írták alá.

D e b r e c e n, 2013.

Miklóssy Ferenc
elnök

Bodó Sándor

a megyei közgyűlés elnöke
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
231/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdésében, valamint a 13. § (1)(2) bekezdéseiben foglalt feladatkörében eljárva egyetért a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
között létrejövő – a határozat mellékletét képező – együttműködési megállapodás
megkötésével.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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A 231/2013. (VI.27) MÖK határozat melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (képviseli: Bodó Sándor, megyei
közgyűlés elnöke) Debrecen, Piac u. 54., (továbbiakban: megyei önkormányzat) és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság (képviseli: Szabó Sándor,
elnök) Debrecen, Tessedik S. u. 1. (továbbiakban: agrárgazdasági kamara) között a következő
feltételek szerint:
A megyei önkormányzat és az agrárgazdasági kamara Hajdú-Bihar megye 2014-2020. közötti
időszakban történő fejlesztésével összefüggő feladataikra figyelemmel, a közöttük a megyei
tervezés korábbi szakaszában kialakult együttműködés tartalmának pontos meghatározása,
illetve az együttműködés körének további szélesítése érdekében a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.), valamint a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
(továbbiakban: Atv.) rendelkezéseire figyelemmel a következő megállapodást kötik:
1. A megállapodás jogszabályi háttere:
A megyei önkormányzat együttműködést érintő feladatai:
− együttműködik a megye gazdasági szereplőivel (Tftv. 11. § (1) bekezdés),
− feladatainak ellátásában együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye
fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási
szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel (Tftv. 13. § (1) bekezdés),
− a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági
szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében:
o vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti
állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a
vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére
bocsátja,
o előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat,
területfejlesztési programokat, részt vesz az országos területfejlesztési
koncepció és a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában,
o előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati
fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő
területrendezési terveket,
o figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak
megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában,
o megállapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet nemzetközi
együttműködésekben,
o a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének
érvényesítéséről (Tftv. 13. § (2) bekezdés).

1.1.

Az agrárgazdasági kamara együttműködést érintő feladatai:
− az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés érdekében:
o részt vesz az átfogó gazdaságfejlesztési, gazdaságstratégiai döntések
előkészítésében és közreműködik az agrár-vidékfejlesztési, valamint
területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában és végrehajtásában,

1.2.
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o előmozdítja az agrárgazdasági kamarai tagok gazdasági tevékenysége
infrastruktúrájának fejlődését,
o részt vesz az agrár- és élelmiszergazdasági, a környezet- és tájgazdálkodási,
valamint a területi gazdaságfejlesztési programok kialakításában,
végrehajtásában,
o elemzéseket végez, javaslatokat fogalmaz meg a vidéki életminőség
javításának, a vidéki népesség foglalkoztatásának és a helyi termékek piacra
jutásának elősegítése érdekében (Atv. 14. § (1) bekezdés).
2. Az együttműködés tartalma:
2.1.

−

−
−
−
−

A megyei önkormányzat:
biztosítja az agrárgazdasági kamara bevonását valamennyi, az agrár-,
élelmiszergazdaság és vidékfejlesztés tárgykörét érintő megyei, és országos
területfejlesztési, valamint ágazati fejlesztési dokumentum véleményezésébe,
hasznosítja, illetve közvetíti az agrárgazdasági kamara által megfogalmazott szakmai
észrevételeket és javaslatokat,
részt vesz és igény esetén előadást tart az agrárgazdasági kamara azon rendezvényein,
amelyek érintik a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatait,
tájékoztatja az agrárgazdasági kamarát a megyei önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak agrárgazdasági kamarát érintő programjairól,
biztosítja annak lehetőségét, hogy az agrárgazdasági kamara a megyei önkormányzat
honlapján felhívásokat, dokumentumokat tegyen közzé.

2.2.

Az agrárgazdasági kamara:
− elősegíti a megyei önkormányzat és a megyében működő agrárvállalkozások
együttműködését,
− tájékoztatást ad a megyei önkormányzat számára a megye agrárgazdaságának
helyzetéről,
− részt vesz a megyei tervezés társadalmasítása érdekében létrehozott - az
agrárgazdasági kamara tevékenységi körét érintő – munkacsoportokban,
− véleményezi a megyei tervezési dokumentumokat (területfejlesztési koncepció,
területfejlesztési stratégiai és operatív program, megyei gazdaságfejlesztési
részdokumentum),
− elősegíti saját honlapján, valamint rendezvényein a megyei tervek társadalmasítását,
ezzel összefüggésben biztosítja a megyei önkormányzati szakértők aktuális
rendezvényen való részvételi lehetőségét,
− közreműködik a megyei önkormányzat véleményezési kompetenciájába tartozó
fejlesztési dokumentumok véleményezésében,
− részt vesz a működési körét érintő operatív programok megyei megvalósulásának
figyelemmel kísérésében,
− közreműködik a megyei önkormányzat azon nemzetközi kapcsolataiban, amelyek
érintik az agrár-, élelmiszergazdaság és vidékfejlesztés témakörét.

3. Az együttműködés módja:
3.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a 2. pontban meghatározott együttműködésükhöz
szükséges és rendelkezésükre álló valamennyi információt, véleményt, javaslatot a
kijelölt kapcsolattartókon keresztül osztják meg egymással.
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Kapcsolattartók:
Megyei önkormányzat részéről:
Név: dr. Csordás-László Enikő
Elérhetőség: eniko.csordas@hbmo.hu, +36 20 297 5040
Agrárgazdasági kamara részéről:
Név:
Elérhetőség:
3.2.

Felek az együttműködés során esetlegesen előforduló vitáikat, eltérő álláspontjukat
tárgyalás útján rendezik, illetve tisztázzák.

3.3.

Felek a megállapodás 2. pontjában megfogalmazott feladataik elvégzésével
összefüggésben felmerülő költségeket maguk viselik.

4. Az együttműködés időtartama:
Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, azt bármelyik fél indokolás nélkül
30 napos felmondási idővel felmondhatja.
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás felmondása nem érinti jogszabályi kötelezettségeik
teljesítését.
Felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal és szándékukkal megegyezőt fogadták el és
írták alá.
D e b r e c e n, 2013.

Szabó Sándor
elnök

Bodó Sándor

a megyei közgyűlés elnöke
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
232/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdésében, valamint a 13. § (1)(2) bekezdéseiben foglalt feladatkörében eljárva – a megyei önkormányzat területfejlesztési
feladatainak hatékony ellátását segítő partnerségi kapcsolatok kialakítása, továbbá a megyei
területfejlesztési programok érvényesítése érdekében – felhatalmazza a megyei közgyűlés
elnökét együttműködési, illetve stratégiai megállapodások megkötésére.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megállapodásokról, a közgyűlés azok megkötését követő
ülésén adjon tájékoztatást.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a közgyűlés elnöke
2014. június 30.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
233/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008-2012. közötti LEADER
pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A közgyűlés megköszöni a tájékoztató elkészítését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalnak.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
234/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által kiírásra kerülő ÁROP-1.A.6.-2013 kódszámú, „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok
erősítése” című egyfordulós pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásával.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi
együttműködési megállapodás megkötésére, valamint a pályázat benyújtására, nyertes
pályázat esetén a támogatói okirat aláírására, továbbá a projekt sikeres megvalósításával
összefüggő intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 05. a pályázat beadása
2014. október 31. a projekt megvalósítása

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
235/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján egyetért a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat között a hazai
decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött
támogatási szerződések kezelésével összefüggő 2013. évi feladatainak ellátásához biztosított
3 632 EFt összegű, vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződés megkötésével, valamint
ebből 3 000 EFt átadásával a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
részére a támogatási szerződések kezelésével összefüggő feladatai ellátásához.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a támogatási szerződések aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 31.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:

236/2013. (VI.27) MÖK határozat
A közgyűlés a 7. számú, „Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, a társaság által kezelt szerződések
lezárására” című előterjesztés II-XXX. határozati javaslatairól egyben szavaz.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. június 27.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:

237/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló
módosított 2006. évi IV. törvény 41. § (1) bekezdése és a 141. § (1) bekezdés l) pontja alapján
a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak
ellátásával a 2013-2017. üzleti évekre, a 2017. üzleti évről készített egyszerűsített éves
beszámolót elfogadó megyei közgyűlés időpontjáig, 200.000 Ft + Áfa/év díjazással a
Mile-Audit Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t bízza meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. június 30.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
238/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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 Fülöp Község Önkormányzatával kötött 090000701
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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika

18
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
239/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
(Munkácsy u.)” tárgyban Fülöp Község Önkormányzatával kötött 090000201 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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
240/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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 "Tűzoltó
garázs és szertár építése” tárgyban Fülöp Község Önkormányzatával kötött 0900021/02 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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
241/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
(Deák Ferenc utca)” tárgyban Fülöp Község Önkormányzatával kötött 090001002 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
242/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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 u.)” tárgyban Fülöp Község Önkormányzatával kötött 090000103 számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
243/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott
"Településrendezési terv készítése” tárgyban Fülöp Község Önkormányzatával kötött
090002603 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
244/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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 "Termelő
infrastruktúra kiépítése, szennyvízcsatorna hálózat bővítése” tárgyban Fülöp Község
Önkormányzatával kötött 0900030/04 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 2013. május 29-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
245/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
"Szennyvízhálózat bővítés II. ütem” tárgyban Fülöp Község Önkormányzatával kötött
090005805 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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
246/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
"Szennyvízhálózat építés Fülöpön, II. ütem” tárgyban Fülöp Község Önkormányzatával kötött
090001006 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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
247/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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 "40 fős
idősek otthona építése” tárgyban Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatával kötött
0900022/01 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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:

248/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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 "Közös
szennyvízcsatorna, szennyvíztisztító telep építése” tárgyban Nyírábrány Nagyközség
Önkormányzatával kötött 090006003 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013. május 29-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:

249/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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 "Eördögh
kastély megvalósíthatósági tanulmányának és rekonstrukciós tervének készítése” tárgyban
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatával kötött 0900039/04 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 2013. május
29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:

250/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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 "Orvosi
rendelő rekonstrukciója” tárgyban Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatával kötött
090005705 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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:

251/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
"Nyírábrányi Diófa utca építése” tárgyban Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatával kötött
090003306 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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
252/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
(Teleki u.)” tárgyban Vámospércs Város Önkormányzatával kötött 090005901 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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
253/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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 "Vízmű I
sz. kút felújítás” tárgyban Vámospércs Város Önkormányzatával kötött 090004102 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
254/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "Útépítés
(Temető utca)” tárgyban Vámospércs Város Önkormányzatával kötött 090004202 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
255/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
"Szennyvízcsatorna hálózat bővítése” tárgyban Vámospércs Város Önkormányzatával kötött
090005502 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
256/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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 bővítése” tárgyban Vámospércs Város Önkormányzatával kötött 090004003
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
257/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott
"Településrendezési terv készítése” tárgyban Vámospércs Város Önkormányzatával kötött
090004103 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
258/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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 "Tóth
Árpád utca útépítése” tárgyban Vámospércs Város Önkormányzatával kötött 0900040/04 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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
259/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
"Vámospércsi falazóblokk gyár megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése” tárgyban
Vámospércs Város Önkormányzatával kötött 090009605 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 2013. május
29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
260/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
"Szabadidőpart és rekreációs központ tanulmányterve” tárgyban Vámospércs Város
Önkormányzatával kötött 090009705 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 2013. május 29-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
261/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
(Tóth Árpád utca)” tárgyban Vámospércs Város Önkormányzatával kötött 090003005 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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
262/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
"Vámospércs, Móricz Zsigmond utca útépítése” tárgyban Vámospércs Város
Önkormányzatával kötött 090005905 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 2013. május 29-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
263/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
"Vámospércs, Vénkert I. düllő ivóvízhálózat építése” tárgyban Vámospércs Város
Önkormányzatával kötött 090009005 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 2013. május 29-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
264/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
"Vámospércs, Petőfi utca útépítése” tárgyban Vámospércs Város Önkormányzatával kötött
090001706 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 2013. május 29-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
265/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
"Vámospércs, Tó utca és környékének belvízmentesítése” tárgyban Vámospércs Város
Önkormányzatával kötött 090002206 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 2013. május 29-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
266/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar 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
"Vámospércs, Nyírmártonfalvi út ivóvízvezeték építése” tárgyban Vámospércs Város
Önkormányzatával kötött 090002706 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 2013. május 29-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
267/2013. (VI.27) MÖK határozat
A közgyűlés a 8. számú, „Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának
alakulásáról, valamint a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések
lezárásáról” című előterjesztés II-XVII. határozati javaslatairól egyben szavaz.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. június 27.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
268/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Észak-Alföldi Operatív Program
végrehajtásának alakulásáról szóló, a 2013. május 31-ei állapot szerinti tájékoztatót tudomásul
veszi.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:

269/2013. (VI.27) 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 "Téglás, Fényes u. 2-8. sz. alatti II. Rákóczi Ferenc általános és
művészeti iskola felújítás" tárgyban Téglás Városi Önkormányzatával kötött
TRFC/EA/t/0900037/2005 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 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2012.12.01-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:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
270/2013. (VI.27) 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 "II. Rákóczi Ferenc Általános és
Művészeti Iskola Úttörő utcai 44 éves épületének rekonstrukciója" tárgyban Téglás Városi
Önkormányzatával kötött 090003507L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.04.22-én megtartásra
került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült..
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
271/2013. (VI.27) 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 "Bútorok beszerzése az
újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskolában" tárgyban Újszentmargita Község
Önkormányzatával kötött 090004407L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.05.13-án megtartásra
került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
272/2013. (VI.27) 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 kollégium homlokzatának
felújítása és a nyílászárók cseréje" tárgyban Hortobágy Községi Önkormányzatával kötött
090003707L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2013.05.13-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
273/2013. (VI.27) 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 Püspökladányi Kistérség 3
éves szociális felzárkóztató programja keretében megvalósuló Támasz Szociális
Alapszolgáltatási Központ bárándi telephelyének felújítása" tárgyban Báránd Község
Önkormányzatával kötött 090003607L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.05.27-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:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
274/2013. (VI.27) 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 "Az Orvosi Rendelő épületének
belső korszerűsítése illeszkedve a kistérségben tervezett egészségügyi intézmények
fejlesztését magába foglaló programhoz a kistérségben élők életminőségének javítása
érdekében" tárgyban Báránd Község Önkormányzatával kötött 090004307L számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2013.05.27-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:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
275/2013. (VI.27) 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 "A Létavértesi Művelődési Ház fejlesztése a
megnövekedett
kistérségi
igények
megfelelően"
tárgyban
Létavértes
Városi
Önkormányzatával kötött 090000307D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.04.29-én megtartásra
került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
276/2013. (VI.27) 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 "Óvoda felújítás, korszerűsítés" tárgyban
Bojt Község Önkormányzatával kötött 090001107D számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.04.29-én
megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
277/2013. (VI.27) 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 "Sáránd Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal belső felújítása" tárgyban Sáránd Község Önkormányzatával kötött
090000807D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2013.04.22-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült..
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
278/2013. (VI.27) 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 "Hajdúnánás Dorogi utca
burkolat felújítás" tárgyban Hajdúnánás Városi Önkormányzatával kötött 090001407U számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2013.04.15-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:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
279/2013. (VI.27) 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 "Berettyóújfalu, Nadányi
utca I. ütem burkolatjavítása" tárgyban Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötött
090000707U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2013.02.06-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:

280/2013. (VI.27) 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 "Hajdúszoboszló, Sarló
utca burkolat felújítása" tárgyban Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával kötött
090001107U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2012.12.20-án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:

281/2013. (VI.27) 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 "Az Attila utca
burkolatának felújítása" tárgyban Folyás Község Önkormányzatával kötött 090001507U
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2013.02.21-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:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
282/2013. (VI.27) 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 "Belterületi út felújítása a
Sarkadi utcában" tárgyban Hortobágy Községi Önkormányzatával kötött 090000307U számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2012.10.11-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
283/2013. (VI.27) 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 "Hajdúsámsoni 500 férőhelyes
óvodabővítés és rekonstrukció befejezése" tárgyban Hajdúsámson Város Önkormányzatával
kötött 090000807K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.03.26-án megtartásra került ellenőrzés
záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei
ülésén hozott határozataiból:
284/2013. (VI.27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács jogutódja, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a
„leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása” előirányzat 2007. évi
keretéből Egyek Nagyközség Önkormányzata részére, az „Óvoda korszerűsítése az
egészséges életmód jegyében, tornaszoba kialakítással” tárgyú fejlesztés megvalósítására
090004107L számon megkötésre került támogatási szerződése ügyében tudomásul veszi,
hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlant (4069 Egyek, Fő u. 3. Hrsz.:1664.) Egyek
Nagyközség Önkormányzata és a Római Katolikus Egyház Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye között létrejött közoktatási megállapodás és használati szerződés alapján,
2012. augusztus 31-től Egyek Nagyközség Önkormányzata a Római Katolikus Egyház
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye használatába és üzemeltetésbe átadta.
A támogatással megvalósult beruházás 2013. május 13-án lefolytatott kötelezettségvállalásellenőrzése során megállapításra került, hogy a kedvezményezett a szerződésben vállalt
kötelezettségeit teljesítette, az 5 éves kötelezettségvállalási időszak 2013. április 30-án lejárt,
így a közgyűlés hozzájárul a támogatási szerződés lezárásához.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. július 15.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Lipták János s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika

