K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
380/2013. (XI. 29.) 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:
10/2013. (II. 15.) MÖK határozat, 11/2013. (II. 15.) MÖK határozat, 12/2013. (II. 15.) MÖK
határozat, 368/2013. (IX. 27.) MÖK határozat, 377/2013. (XI. 7.) MÖK határozat, 378/2013.
(XI. 7.) MÖK határozat, 379/2013. (XI. 7.) MÖK határozat.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Lipták János, jegyző
2013. november 29.

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
381/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 220. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Forray Zoltánné (4024 Debrecen, Csapó u. 18.) munkaügyi bíróság ülnöki megbízatásának
megszűnését a 70. év betöltése miatt – 2013. április 20-ai hatállyal – megállapítja.
A közgyűlés köszönetét fejezi ki az ülnöki feladatok ellátásáért.
A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a határozatot a Debreceni Munkaügyi Bíróság
elnökének, valamint Forray Zoltánné ülnöknek küldje meg.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:

382/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 220. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Herczeg János Antalné (4029 Debrecen, Faraktár u. 19.) munkaügyi bíróság ülnöki
megbízatásának megszűnését a 70. év betöltése miatt – 2013. július 26-ai hatállyal –
megállapítja.
A közgyűlés köszönetét fejezi ki az ülnöki feladatok ellátásáért.
A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a határozatot a Debreceni Munkaügyi Bíróság
elnökének, valamint Herczeg János Antalné ülnöknek küldje meg.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:

383/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. november 29-ei ülése napirendjét
a következők szerint fogadja el:
1. Tájékoztató a debreceni agglomerációt érintő hulladékgazdálkodási rekultivációs
munkákról
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítására
3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervére
4. Előterjesztés területfejlesztési feladatokat érintő döntésekre
5. Előterjesztés társulási megállapodás módosítására
6. Előterjesztés az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási
szerződések lezárására, módosítására, valamint tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív
Program végrehajtásának alakulásáról
7. Előterjesztés a HBMFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási
szerződések lezárására
Különfélék
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. november 29.

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
384/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a debreceni agglomerációt érintő
hulladékgazdálkodási rekultivációs munkákról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A közgyűlés megköszöni a tájékoztató elkészítését a közreműködő szervezetnek.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatát küldje meg a tájékoztatót készítő
szervezetnek.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a közgyűlés elnöke
2013. december 15., a határozat megküldésére

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
385/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 2014. évi belső ellenőrzési
tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri elnökét és a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben meghatározott feladatok
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Lipták János, jegyző
folyamatosan, beszámolásra 2015. április 30.

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

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉRTÉKELÉSE

Kiemelt célok
Súlyok

Intervallumok

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

9

1-5

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

8

1-5

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

8

1-5

Szabályozott, költségtakarékos és feladatorientált
működés megvalósítása.

7

1-5

A feladat magas szakmai színvonalon történő
ellátása.

8

1-5

Minimális pontszám:

40

Maximális pontszám:

200

Kiemelt célok

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

Kapcsolat

Súlyok

Folyamatok jelentősége
(kiemelt célok szerint)
A gazdálkodásra
A vagyonnal való Információs
vonatkozó
Belső
rendszerek és a
gazdaságos,
kontrollrendszer
Humánpolitikai
szabályzó
kommunikáció
hatékony és
hatékony
feladatok
rendszer
hatékony
eredményes
működtetése.
kialakítása és
működtetése.
gazdálkodás.
működtetése.

1-5

4

4

4

4

4

1-5

4

5

4

4

5

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

1-5

5

5

4

4

5

Szabályozott,
költségtakarékos
feladatorientált működés megvalósítása.

7

1-5

4

4

4

4

4

8

1-5

4

4

4

4

4

168

176

160

160

176

4,20

4,40

4,00

4,00

4,40

A feladat magas
történő ellátása.

szakmai

Súly összesen
Folyamat súlyozott átlaga

és

színvonalon

40

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás
Kockázati tényező
1. Változás/Átszervezés

Kockázati Alkalmatényező zott súly Ponthatár
terjedelme
1-4
5
5-20

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

2. Belső kontrollok értékelése

1-3

5

5-15

1-4

4

4-16

1-4

4

4-16

1-3

3

3-9

1-3

3

3-9

Megfelelő és eredményes
Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően
megvalósított
Gyenge
3. Előző ellenőrzés óta eltelt idő
1 évnél kevesebb
1-2 év
2-3 év
4. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége
Kicsi
Közepes
Nagy
5. Munkatársak tapasztalata és képzettsége
Nagyon tapasztalt és képzett
Közepesen tapasztalt és képzett
Kevés tapasztalat és képzettség hiánya
6. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően
Alacsony szintű
Közepes szintű
Magas szintű
Minimális pontszám

24

Maximális pontszám

85

Változás/Átszervezés

Kapcsolat

Kockázati tényezők

Súlyok

Folyamatok kockázata
(kockázati tényezők szerint)
A gazdálkodásra
vonatkozó
szabályzó
rendszer
kialakítása és
működtetése.

Belső
kontrollrendszer
hatékony
működtetése.

A vagyonnal való
gazdaságos,
hatékony és
eredményes
gazdálkodás.

Információs
rendszerek és a
kommunikáció
hatékony
működtetése.

Humánpolitikai
feladatok

5

1-4

4

4

4

3

4

Belső kontrollok értékelése 5

1-3

3

3

3

3

3

Előző ellenőrzés óta eltelt
4
idő

1-4

4

3

3

3

4

Szabálytalanságok
valószínűsége

1-4

3

4

3

2

3

1-3

3

3

3

3

2

1-3

3

2

2

3

3

81

78

74

68

78

3,37

3,25

3,08

2,83

3,25

4

Munkatársak tapasztalata
3
és képzettsége
Vezetőség aggályai
a
rendszer
működését 3
illetően
Súly összesen
Folyamatok
átlaga

24
súlyozott

Kockázatelemzés összesítése

Értékelési szempontok
alacsony kockázat
közepes kockázat
magas kockázat

Javasolt ellenőrzési gyakoriság
három év
két év
évente

Súlyok átlaga
1,0-3,0
3,1-3,7
3,8-5,0

Folyamatok
jelentősége

Folyamatok
kockázata

Folyamatok
kombinált
kockázata

2.

3.

4.=(2+3)/2

4,20

3,37

3,78

4,40

3,25

3,82

A vagyonnal való gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás.

4,00

3,08

3,54

közepes
kockázat

kétévente

Információs
rendszerek és a kommunikáció hatékony
működtetése.

4,00

2,83

3,41

közepes
kockázat

kétévente

Humánpolitikai feladatok

4,40

3,25

3,82

magas
kockázat

évente

Folyamatok
1.
A gazdálkodásra vonatkozó szabályzó
rendszer kialakítása és működtetése.
Belső
kontrollrendszer
hatékony
működtetése.

.

Értékelés
5.
közepes
kockázat
magas
kockázat

Javasolt
ellenőrzési
gyakoriság
6.
kétévente
évente

A 385/2013. (XI. 29.) MÖK határozat melléklete

ELLENŐRZÉSI TERV
2014.

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

Sorszám

1.

Ellenőrzés
tárgya

Humánpolitikai
feladatok
végrehajtásának
ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja,
módszere, ellenőrizendő
időszak

Azonosított
kockázati
tényező

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az
ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzött
szerv

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

2014. I.
negyedév

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzati
Hivatal

15
szakértői nap

Célja:
Annak megállapítása, hogy
humánpolitikai
feladatok
végrehajtása, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX.
törvénynek
megfelelően
történt-e,
(közszolgálati
alapnyilvántartás
vezetése,
változásjelentés elkészítése,
munka
és
pihenőidő
nyilvántartás vezetése).
A
cafetéria
juttatás
a
közszolgálati tisztségviselők
részére adható juttatásokról és
egyéb illetménypótlékokról
szóló 249/2012. VIII. 31.)
Korm.
rendelet
alapján
történt-e.
Módszere:
Dokumentum
alapú,
mintavételes ellenőrzés.
Időszaka:2013.01.012013.12.31.

Előző ellenőrzés
óta eltelt idő

Sorszám

2.

Ellenőrzés
tárgya

Belső
kontrollrendszer
kialakításának,
működtetésének
teljesítésének
ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja,
módszere, ellenőrizendő
időszak

Azonosított
kockázati
tényező

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az
ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzött
szerv

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

2014. III.
negyedév

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzati
Hivatal

20
szakértői nap

Célja:
Annak megállapítása, hogy
kialakításra került-e a belső
kontrollrendszer,
és
működtetése megfelel-e a
hatályos jogszabályoknak.
Módszere:
A
kontrollrendszerhez
kapcsolódó
szabályzatok
ellenőrzése.

Időszaka:
2014. I-II. negyedév

Szervezeti
struktúra és
feladatváltozás

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
386/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékletét képező HajdúBihar Megyei Területfejlesztési Koncepciót a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter állásfoglalásának megkérése alapjául szolgáló dokumentumként elfogadja.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a területfejlesztés stratégiai tervezéséért
felelős miniszter állásfoglalásának megkéréséről.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a közgyűlés elnöke
2013. november 30.

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
387/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei tervezési és partnerségi
folyamatok koordinálására, valamint az elkészült dokumentumok véleményezésére Megyei
Tervezéskoordinációs Munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai:
Bodó Sándor a megyei közgyűlés elnöke
Kocsis Róbert a megyei közgyűlés alelnöke
Tóth Attila a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Lipták János a megyei közgyűlés jegyzője
Ménes Andrea a Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság elnöke
Dr. Papp László Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
388/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Észak-alföldi Termál Klaszter
Egyesületből 2013. december 31. napjával kilép.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy erről az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület elnökét
tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
389/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program forrásairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
390/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján a Tisza Vízgyűjtő Programrégió
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetű
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A 390/2013. (XI. 29.) számú határozat melléklete
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az
időközben bekövetkezett változások és jogszabályváltozás miatt módosításra kerül,
a következők szerint:
1. A társulási megállapodás preambulumának helyébe az alábbi szövegezésű preambulum lép:
„Az alább felsorolt megyei önkormányzatok:
• Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: megyei
közgyűlés elnöke);
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1.
Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
• Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: megyei
közgyűlés elnöke);
• Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: megyei
közgyűlés elnöke);
• Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: megyei közgyűlés
elnöke);
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
megállapodnak abban, hogy 2000. július 5. napjától kezdődő hatállyal, a
megállapodásban rögzített kötelező, illetve önként vállalt feladat- és hatásköröket a
közösen létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás útján látják el
határozatlan ideig.
Az érdekelt megyei önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatosan a következő
alapelveket és tényeket rögzítik.”
2. A társulási megállapodás „1. A társulás célja” pontja helyébe az alábbi „1. A társulás célja”
szövegezésű pont lép:
„1. A társulás célja:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 61. §-ában és a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-ában a megyei
önkormányzatok számára meghatározott kötelező közfeladatok ellátásával kapcsolatos
előkészítő és koordináló tevékenység végzése, illetve a társulást aláíró megyei
önkormányzatok által önként vállalt közfeladatok ellátása. Ennek keretében:
• a környezeti károk felszámolása, komplex környezetvédelmi program kialakítása;
• a Tisza vízgyűjtő területére alapozott komplex vízgazdálkodás kialakítása;
• a vízi út turisztikai és idegenforgalmi hasznosítása;
• a két és többoldalú nemzetközi egyezmények felülvizsgálatának módosításának
kezdeményezése;
• a monitoring rendszer kiépítése;
• az állami és a lehetséges nemzetközi források megszerzése.
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A társult tagok feladat ellátási kötelezettségét a társulás létrehozása nem érinti.”
3. A társulási megállapodás „2. A társulás elnevezése, székhelye és gazdálkodásának
jellemzői” pontja helyébe az alábbi „2. A társulás neve, székhelye, jogállása” pont lép:

„2. A társulás neve, székhelye, jogállása:
Neve: „TISZA VÍZGYŰJTŐ PROGRAMRÉGIÓ” Önkormányzati Társulás
Angol neve: Programme Region for the Catchment Area of the River Tisza (PROCART)
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Illetékességi, működési területe: a társult megyék közigazgatási területe
Gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő
Gazdálkodási feladatait:
a Borsod-Abaúj-Zemplén
Hivatal látja el.

Megyei

Önkormányzati

A társulás jogi személy, az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályok szerint működik. A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására
az államháztartásról szóló hatályos törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló hatályos Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.”
4. A társulási megállapodás új „3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője”, „4. A
társuláshoz tartozó megyék településeinek lakosságszáma”, „5. A társulás által ellátott
feladat- és hatáskörök” ponttal egészül ki. A társulási megállapodás pontjainak számozása az
eredeti 3. ponttól kezdődően, ennek megfelelően automatikusan változik.
„3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
•
•
•
•
•
•
•

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli:
Bányai Gábor megyei közgyűlés elnöke);
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1.
Képviseli: Dr. Mengyi Roland megyei közgyűlés elnöke);
Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: Magyar
Anna megyei közgyűlés elnöke);
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: Bodó
Sándor megyei közgyűlés elnöke);
Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: Szabó Róbert
megyei közgyűlés elnöke);
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Képviseli: Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke);
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Képviseli: Seszták Oszkár megyei közgyűlés elnöke);
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4. A társuláshoz tartozó megyék településeinek lakosságszáma 1:
•
•
•
•
•
•
•

Bács-Kiskun megye: 521 794 fő
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 698 048 fő
Csongrád megye: 403 888 fő
Hajdú-Bihar megye: 539 841 fő
Heves megye: 310 192 fő
Jász-Nagykun-Szolnok megye: 394 465 fő
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 572 434 fő

5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
A társulás feladat- és hatáskörét jelen megállapodás 1. pontja rögzíti.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841317 Többcélú, fejlesztési projekt
igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának
ösztönzése
A társulás tevékenysége az államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése
429100 Vízi létesítmény építése
500002 Egyéb vízi szállítás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi
szinteken
841173 Statisztikai tevékenység
841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében
842151 Nemzetközi tudományos együttműködés
842152 Nemzetközi oktatási együttműködés
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés
842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
1

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 – Területi adatok; Állandó népesség
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842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenység
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása”
5. A társulási megállapodás eredeti „3. A társulás alapító vagyona és a folyamatos működés
finanszírozása” pontjának sorszámozása és megnevezése a „6. A társulás alapító vagyona, a
folyamatos működés finanszírozása, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és
kötelezettségek gyakorlásának rendje” sorszámra és megnevezésre változik és a pont szövege
helyébe az alábbi szöveg lép:
„6. A társulás alapító vagyona, a folyamatos működés finanszírozása, a vagyonátadás
feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:
A megállapodást aláíró tagok az alapítói vagyont és a társulás folyamatos működéséhez
szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) egyenlő arányban biztosítják a
társulás számára. A társulás megalakulásakor 3.500.000.- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer
forint alapítói vagyon kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a
társulásnak rendelkezésre bocsátanak. A társulás folyamatos (éves) működéséhez szükséges
költségvetési hozzájárulás mértékéről a tagok minden év március 31-ig döntenek. A társulás
folyamatos működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a tagok minden év április 30-ig
kötelesek a társulás számlájára befizetni.
A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulási
tanács elnöke írásban haladéktalanul megkeresi a nem teljesítő társulási tag képviselőjét
és felhívja a teljesítésre. A teljesítés elmaradása esetén a társulási tanács elnöke a
társulási tanács következő ülése eléterjeszti az ügyet. A társulási tanács dönt a
jogkövetkezményről, a további eljárásról.
A tagok megállapodhatnak abban is, hogy a társulás tagjai pénzforgalmi szolgáltatójuk
részére felhatalmazó nyilatkozatot adnak, beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó
hozzájárulás formájában, mely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a
nem fizető társulási tag pénzforgalmi szolgáltatójához.”
6. A társulási megállapodás eredeti „4. A társulás működése” pontjának sorszámozása „7. A
társulás működése” sorszámra változik és a pont szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
„7. A társulás működése:
• A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek feladata:
- a társulás rövid- és középtávú feladatainak meghatározása;
- a társulás költségvetésének előzetes elfogadása;
- a költségvetés teljesítésének elfogadása;
- a feladatok végrehajtásának ellenőrzése és értékelése;
- a társulás megszüntetésének és a megállapodásban rögzített célok megváltoztatásának
kivételével a társulással kapcsolatos alapítói jogok gyakorlása.
• A társulási tanácsban az alapító tagokat a megyei közgyűlések elnökei képviselik, és
egyenlő arányban rendelkeznek szavazati joggal. A társulási tanácsban minden tagnak egy
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szavazata van. Szavazni személyesen, vagy az alapító tag képviseletére jogosult megyei
közgyűlés elnöke által meghatalmazott képviselő útján lehet.
• A társulási tanács részletes működési szabályait maga állapítja meg a megállapodásban
meghatározott keretek között.
• A társulási tanács soraiból elnököt és alelnököt választ.
• A társulási tanács döntéseit ülésén minősített többséggel (a társulásban résztvevőtagok
szavazatának több mint a fele, 50% + 1 szavazat) hozza.
• A társulási tanács ülését az elnök távollétében az alelnök, vagy a korelnök hívja össze és
vezeti.
• Az ülést össze kell hívni:
szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
a társulási tanács által meghatározott időpontban;
a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára;
a társulás székhelye szerinti Kormányhivatalnak a kezdeményezésére.
• A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal a társulási tanács elnöke a
társulási ülésen beszámol.
• A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az
elnök/alelnök/korelnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A
jegyzőkönyvet a társulási tanács ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni – papír
alapon egy eredeti példányban és elektronikus formában, elektronikus levél útján – a
társulás székhelye szerinti Kormányhivatalnak.
• A társulási tanács döntését határozattal hozza meg.
• A társulási tanács a társulási megállapodás és a társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása, valamint a társulás költségvetésének elfogadása tárgyalásakor akkor
határozatképes, ha ülésén a társult tagok képviselőinek mindegyike jelen van. Egyéb
esetekben a társulási tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges.
• A társulási tanács ülésén a társult megyei önkormányzatok főjegyzői tanácskozási
joggal részt vehetnek.
• A társulás tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése) a társulás székhelye szerinti, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal látja el.”
7. A társulási megállapodás eredeti „5. A társulás megszűnése” pontjának sorszámozása és
megnevezése a „8. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás” sorszámra és
megnevezésre változik és a pont szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
„8. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás:
A társulás megszűnik,
-

ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben
szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
ha a társulás megszűnését a társulás tagjai közösen elhatározták;
a törvény erejénél fogva;
a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről.

A társulás közös elhatározáson alapuló megszűnéséhez, a társulásban részt vevő valamennyi
megyei önkormányzat közgyűlésének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
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A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról – ha törvény eltérően
nem rendelkezik – legalább hat hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni és erről
a társulási tanácsot értesíteni kell.
A társulásból történő kizárásról a társulási tanács dönt minősített többséggel.
A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulási tanács
köteles elszámolni az alapító társult tagok felé, a társulás vagyonát a társulás azon
tagjának kell visszaadni, amelyik azt a tárulás rendelkezésére bocsátotta. A fel nem
használt pénzeszközök a tagokat a befizetés arányában illetik meg. Egyebekben a közös
tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
8. A társulási megállapodás eredeti 6. pontjának sorszáma 9. pontra módosul.
„9. A társult tagok képviselői évente kötelesek beszámolni közgyűlésüknek a társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről valamint a társulási cél megvalósulásáról.”
9. A társulási megállapodás eredeti 7. pontjának sorszáma 10. pontra változik és a pont
szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
„10. A társult tagok jogvita esetére a székhely szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.”
10. A társulási megállapodás eredeti 8. pontjának sorszáma 11. pontra változik és a pont
szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
„11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.”
11. A társulási megállapodás eredeti 9. pontjának sorszáma 12. pontra változik és a pont
szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
„12. Jelen megállapodás a társult tagok képviselőinek aláírásával jön létre. A költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működő társulás a megállapodást
aláíró önkormányzatok közgyűléseinek, a társulási megállapodást elfogadó, minősített
többséggel hozott határozatával jön létre. A társult tagok képviselő testületeinek határozatai a
jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.”
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MEGÁLLAPODÁS
önkormányzati társulás létrehozására
(módosításokkal egységes szerkezet)
Az alább felsorolt megyei önkormányzatok:
• Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: megyei
közgyűlés elnöke);
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1.
Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
• Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: megyei
közgyűlés elnöke);
• Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: megyei
közgyűlés elnöke);
• Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: megyei közgyűlés
elnöke);
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
megállapodnak abban, hogy 2000. július 5. napjától kezdődő hatállyal, a
megállapodásban rögzített kötelező, illetve önként vállalt feladat- és hatásköröket a
közösen létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás útján látják el
határozatlan ideig.
Az érdekelt megyei önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatosan a következő
alapelveket és tényeket rögzítik.
1. A társulás célja:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 61. §-ában és a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-ában a megyei
önkormányzatok számára meghatározott kötelező közfeladatok ellátásával kapcsolatos
előkészítő és koordináló tevékenység végzése, illetve a társulást aláíró megyei
önkormányzatok által önként vállalt közfeladatok ellátása. Ennek keretében:
• a környezeti károk felszámolása, komplex környezetvédelmi program kialakítása;
• a Tisza vízgyűjtő területére alapozott komplex vízgazdálkodás kialakítása;
• a vízi út turisztikai és idegenforgalmi hasznosítása;
• a két és többoldalú nemzetközi egyezmények felülvizsgálatának módosításának
kezdeményezése;
• a monitoring rendszer kiépítése;
• az állami és a lehetséges nemzetközi források megszerzése.
A társult tagok feladat ellátási kötelezettségét a társulás létrehozása nem érinti.
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2. A társulás neve, székhelye, jogállása:
Neve: „TISZA VÍZGYŰJTŐ PROGRAMRÉGIÓ” Önkormányzati Társulás
Angol neve: Programme Region for the Catchment Area of the River Tisza (PROCART)
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Illetékességi, működési területe: a társult megyék közigazgatási területe
Gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő
Gazdálkodási feladatait:
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Hivatal látja el.
A társulás jogi személy, az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályok szerint működik. A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására
az államháztartásról szóló hatályos törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló hatályos Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.
3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
•
•
•
•
•
•
•

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli:
Bányai Gábor megyei közgyűlés elnöke);
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1.
Képviseli: Dr. Mengyi Roland megyei közgyűlés elnöke);
Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: Magyar
Anna megyei közgyűlés elnöke);
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: Bodó
Sándor megyei közgyűlés elnöke);
Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: Szabó Róbert
megyei közgyűlés elnöke);
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Képviseli: Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke);
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Képviseli: Seszták Oszkár megyei közgyűlés elnöke);

4. A társuláshoz tartozó megyék településeinek lakosságszáma 2:
•
•
•
•
•
•
•

2

Bács-Kiskun megye: 521 794 fő
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 698 048 fő
Csongrád megye: 403 888 fő
Hajdú-Bihar megye: 539 841 fő
Heves megye: 310 192 fő
Jász-Nagykun-Szolnok megye: 394 465 fő
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 572 434 fő

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 – Területi adatok; Állandó népesség
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5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
A társulás feladat- és hatáskörét jelen megállapodás 1. pontja rögzíti.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841317 Többcélú, fejlesztési projekt
igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának
ösztönzése
A társulás tevékenysége az államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése
429100 Vízi létesítmény építése
500002 Egyéb vízi szállítás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi
szinteken
841173 Statisztikai tevékenység
841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében
842151 Nemzetközi tudományos együttműködés
842152 Nemzetközi oktatási együttműködés
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés
842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenység
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása
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6. A társulás alapító vagyona, a folyamatos működés finanszírozása, a vagyonátadás
feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:
A megállapodást aláíró tagok az alapítói vagyont és a társulás folyamatos működéséhez
szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) egyenlő arányban biztosítják a
társulás számára. A társulás megalakulásakor 3.500.000.- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer
forint alapítói vagyon kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a
társulásnak rendelkezésre bocsátanak. A társulás folyamatos (éves) működéséhez szükséges
költségvetési hozzájárulás mértékéről a tagok minden év március 31-ig döntenek. A társulás
folyamatos működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a tagok minden év április 30-ig
kötelesek a társulás számlájára befizetni.
A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulási
tanács elnöke írásban haladéktalanul megkeresi a nem teljesítő társulási tag képviselőjét
és felhívja a teljesítésre. A teljesítés elmaradása esetén a társulási tanács elnöke a
társulási tanács következő ülése eléterjeszti az ügyet. A társulási tanács dönt a
jogkövetkezményről, a további eljárásról.
A tagok megállapodhatnak abban is, hogy a társulás tagjai pénzforgalmi szolgáltatójuk
részére felhatalmazó nyilatkozatot adnak, beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó
hozzájárulás formájában, mely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a
nem fizető társulási tag pénzforgalmi szolgáltatójához.
7. A társulás működése:
• A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek feladata:
- a társulás rövid- és középtávú feladatainak meghatározása;
- a társulás költségvetésének előzetes elfogadása;
- a költségvetés teljesítésének elfogadása;
- a feladatok végrehajtásának ellenőrzése és értékelése;
- a társulás megszüntetésének és a megállapodásban rögzített célok megváltoztatásának
kivételével a társulással kapcsolatos alapítói jogok gyakorlása.
• A társulási tanácsban az alapító tagokat a megyei közgyűlések elnökei képviselik, és
egyenlő arányban rendelkeznek szavazati joggal. A társulási tanácsban minden tagnak egy
szavazata van. Szavazni személyesen, vagy az alapító tag képviseletére jogosult megyei
közgyűlés elnöke által meghatalmazott képviselő útján lehet.
• A társulási tanács részletes működési szabályait maga állapítja meg a megállapodásban
meghatározott keretek között.
• A társulási tanács soraiból elnököt és alelnököt választ.
• A társulási tanács döntéseit ülésén minősített többséggel (a társulásban résztvevőtagok
szavazatának több mint a fele, 50% + 1 szavazat) hozza.
• A társulási tanács ülését az elnök távollétében az alelnök, vagy a korelnök hívja össze és
vezeti.
• Az ülést össze kell hívni:
szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
a társulási tanács által meghatározott időpontban;
a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára;
a társulás székhelye szerinti Kormányhivatalnak a kezdeményezésére.
• A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal a társulási tanács elnöke a
társulási ülésen beszámol.
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• A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az
elnök/alelnök/korelnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A
jegyzőkönyvet a társulási tanács ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni – papír
alapon egy eredeti példányban és elektronikus formában, elektronikus levél útján – a
társulás székhelye szerinti Kormányhivatalnak.
• A társulási tanács döntését határozattal hozza meg.
• A társulási tanács a társulási megállapodás és a társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása, valamint a társulás költségvetésének elfogadása tárgyalásakor akkor
határozatképes, ha ülésén a társult tagok képviselőinek mindegyike jelen van. Egyéb
esetekben a társulási tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges.
• A társulási tanács ülésén a társult megyei önkormányzatok főjegyzői tanácskozási
joggal részt vehetnek.
• A társulás tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése) a társulás székhelye szerinti, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal látja el.
8. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás:
A társulás megszűnik,
-

ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben
szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
ha a társulás megszűnését a társulás tagjai közösen elhatározták;
a törvény erejénél fogva;
a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről.

A társulás közös elhatározáson alapuló megszűnéséhez, a társulásban részt vevő valamennyi
megyei önkormányzat közgyűlésének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról – ha törvény eltérően
nem rendelkezik – legalább hat hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni és erről
a társulási tanácsot értesíteni kell.
A társulásból történő kizárásról a társulási tanács dönt minősített többséggel.
A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulási tanács
köteles elszámolni az alapító társult tagok felé, a társulás vagyonát a társulás azon
tagjának kell visszaadni, amelyik azt a tárulás rendelkezésére bocsátotta. A fel nem
használt pénzeszközök a tagokat a befizetés arányában illetik meg. Egyebekben a közös
tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
9. A társult tagok képviselői évente kötelesek beszámolni közgyűlésüknek a társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről valamint a társulási cél megvalósulásáról.
10. A társult tagok jogvita esetére a székhely szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
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11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
12. Jelen megállapodás a társult tagok képviselőinek aláírásával jön létre. A költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működő társulás a megállapodást
aláíró önkormányzatok közgyűléseinek, a társulási megállapodást elfogadó, minősített
többséggel hozott határozatával jön létre. A társult tagok képviselő testületeinek határozatai a
jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
A társult tagok a jelen megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Miskolc, 2013. ……… ….

………………………………………
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

……...……………………………….
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat

………………………………………
Csongrád Megyei Önkormányzat

…...…………………………………
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

………………………………………
Heves Megyei Önkormányzat

………...……………………………
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat

.……………………………………
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat
Záradék:
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2013. július 1. napjától hatályos módosítását, és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ………………….. határozatával,
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával,
a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával,
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával,
a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával hagyta jóvá.

13
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
391/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Észak-Alföldi Operatív Program
végrehajtásának alakulásáról szóló, a 2013. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:

392/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A közgyűlés a 6. számú, „Előterjesztés az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra
kötött támogatási szerződések lezárására, módosítására, valamint tájékoztató az Észak-Alföldi
Operatív Program végrehajtásának alakulásáról” című előterjesztés II-XIV. határozati
javaslatairól egyben szavaz.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. november 29.

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:

393/2013. (XI. 29.) 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 "Műfüves sportpálya kialakítása"
tárgyban Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött 090003007L számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2013.09.17-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:

394/2013. (XI. 29.) 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 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Háziorvosi rendelő és az anyaés gyermekvédelem épületének felújítása és eszközbeszerzése Mezősason" tárgyban Mezősas
Község Önkormányzatával kötött 090004007L számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.10.08-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:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:

395/2013. (XI. 29.) 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 "Városi Rendelőintézet külső
felújítása és akadálymentesítése" tárgyban Püspökladány Város Önkormányzatával kötött
090001907L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2013.11.05-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:

396/2013. (XI. 29.) 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, Vadas
utca burkolat felújítása" tárgyban Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával kötött
090000607U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2013.11.05-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:

397/2013. (XI. 29.) 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 "Az e-önkormányzat tárgyi
feltételeinek megteremtése Zsáka nagyközség polgármesteri hivatalában" tárgyban Zsáka
Nagyközség Önkormányzatával kötött 090001107K számú támogatási szerződés lezárásához,
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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
398/2013. (XI. 29.) 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 "Külterületen meglévő termelő
infrastrukturális hálózatok korszerűsítése:Magyarhomorogi 016 hrsz.-ú úthoz és a Lenin
utcához csatlakozó sárrázók útépítése" tárgyban Magyarhomorog Községi Önkormányzatával
kötött 09000107K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.11.11-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
399/2013. (XI. 29.) 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 2008. önkormányzati fejlesztések támogatása területi
kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Pronar 320 AMK kommunális traktor és
kiegészítői vásárlása" tárgyban Sáránd Község Önkormányzatával kötött 090000308D számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a 2013.10.01-én megtartott ellenőrzésen
megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
maradéktalanul teljesítette.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
400/2013. (XI. 29.) 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 2008. önkormányzati fejlesztések támogatása területi
kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Napközi felújítása Furtán" tárgyban Furta
Község Önkormányzatával kötött 09000208D számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a 2013.10.01-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
401/2013. (XI. 29.) 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 2008. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Váncsod belvízelvezető
rendszerének korszerűsítése (Béke utca)" tárgyban Váncsod Község Önkormányzatával kötött
090000108L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2013.11.07-én megtartott
ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
maradéktalanul teljesítette.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
402/2013. (XI. 29.) 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 2008. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Teleház informatikai fejlesztése"
tárgyban Bihartorda Község Önkormányzatával kötött 090000208L számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a 2013.10.30-án megtartott ellenőrzésen megállapításra került,
hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
403/2013. (XI. 29.) 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 2008. Települési Önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) keretéből támogatott "Szent László utca
burkolat-felújítása Komádiban" tárgyban Komádi Város Önkormányzatával kötött
090000108U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2013.10.24-én megtartott
ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
maradéktalanul teljesítette.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
404/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés, mint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
jogutódja, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a „helyi önkormányzatok
fejlesztési feladatainak támogatása területi kötöttség nélkül” előirányzat 2008. évi keretéből
Biharkeresztes Város Önkormányzata részére, „A Polgármesteri Hivatal ügyfélszintjének
akadálymentesítése” tárgyú fejlesztés megvalósítására 090001708D számon megkötésre
került támogatási szerződése ügyében – a Támogatott kérelmére – utólagosan hozzájárul
ahhoz, hogy a fejlesztés tárgyát képező, Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. (hrsz.: 210.) alatt
található ingatlanban, - amelynek a földszintjén a fejlesztéssel érintett alapterület 289,84 m2 a Támogatott és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal között 2012. augusztus 31-én a
218/2012. (VIII. 13) Korm. rendelet szerint létrejött Járási Megállapodás alapján Támogatott
használatra és a kapcsolódó szolgáltatás nyújtására összesen 154,86m2 alapterületű
helyiségeket 2013. január 1-től a Kormányhivatalnak használatba adta, melyet a
kötelezettségvállalás hátra lévő időszakában, 2014. február 17-ig a Kormányhivatal üzemeltet,
ott okmányirodai szolgáltatást lát el.
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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
405/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés, mint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
jogutódja, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a „leghátrányosabb helyzetű
kistérségek felzárkóztatásának támogatása” előirányzat 2007. évi keretéből Komádi Város
Önkormányzata részére, a „Csillagos Iskola felújítása Komádiban” tárgyú fejlesztés
megvalósítására 090002607L számon megkötésre került támogatási szerződése ügyében – a
Támogatott kérelmére – utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. évi CXC. törvény,
valamint a 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a fejlesztés tárgyát képező ingatlant (4138
Komádi, Petőfi út 62., hrsz.:506.) a Komádi Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) között 2012. december 11-én létrejött
feladatátadási megállapodás, továbbá a 2013. január hónapban létrejött vagyonkezelési
szerződés szerint 2013. január 1-től a Támogatott a KIK vagyonkezelésébe adta és azt a KIK
üzemeltesse.
Az 5 éves kötelezettségvállalási időszak 2013. június 13-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
406/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A közgyűlés a 7. számú, „Előterjesztés a HBMFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra
kötött támogatási szerződések lezárására”című előterjesztés I-CXLII. határozati javaslatairól
egyben szavaz.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. november 29.

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
407/2013. (XI. 29.) 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
"Gyermekorvosi és központi orvosi rendelő épület felújítása” tárgyban Balmazújváros Város
Önkormányzatával kötött 0900021/01 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
408/2013. (XI. 29.) 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 "Városi
sportcsarnok építése” tárgyban Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött 090007701 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
409/2013. (XI. 29.) 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
"Városháza épület felújítása” tárgyban Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött
0900028/02 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
410/2013. (XI. 29.) 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 " Általános
Iskola épület felújítása (Vörösmarty u)” tárgyban Balmazújváros Város Önkormányzatával
kötött 090003503 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
411/2013. (XI. 29.) 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
"egészségügyi gép-műszer beszerzés” tárgyban Balmazújváros Város Önkormányzatával
kötött 0900048/04 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
412/2013. (XI. 29.) 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
"Kistérségi fejlesztési koncepció” tárgyban Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött
0900010405 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
413/2013. (XI. 29.) 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 "Kalmár
Zoltán Ált. Isk. nyílászáró cseréjes” tárgyban Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött
090004506 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
414/2013. (XI. 29.) 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 "Teleház
kialakítása Balmazújvároson” tárgyban Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött
090004906 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
415/2013. (XI. 29.) 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 "Óvoda
korszerűsítés / Nyitnikék Óvoda nyílászáróinak, fűtésének, elektromos hálózatának felújítása
/” tárgyban Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött 090003406 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
416/2013. (XI. 29.) 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
"Akadálymentesítés (Balmazújváros Város Önkormányzata, Tiszacsege Általános Iskola és
Orvosi Rendelő, Egyek Általános Iskola, Hortobágy Általános Iskola)” tárgyban
Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött 090005506 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. október
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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
417/2013. (XI. 29.) 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 "Óvoda
felújítása, tornaszoba kialakítása” tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával
kötött 0900007/01 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
418/2013. (XI. 29.) 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 rendszerek kiépítése” tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával kötött
090001501K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
419/2013. (XI. 29.) 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
(Bethlen G. útépítés )” tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával kötött
090001401K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
420/2013. (XI. 29.) 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 "Bacsó
Béla úti óvoda felújítása” tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával kötött
0900025/02 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
421/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "
Belterületi útépítés ( Baross Gábor utca )” tárgyban Biharnagybajom Község
Önkormányzatával kötött 090003402 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
422/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "
Belterületi útépítés ( Esze Tamás u. )” tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával
kötött 090007302 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
423/2013. (XI. 29.) 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 (
Báthori u. I. szakasz )” tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával kötött
090002303 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
424/2013. (XI. 29.) 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 Biharnagybajom Község Önkormányzatával
kötött 090002403 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
425/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott
"Szilárdburkolatú útépítés Báthory utca II. szakasz” tárgyban Biharnagybajom Község
Önkormányzatával kötött 0900013/04 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
426/2013. (XI. 29.) 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
"Sportöltöző felújítása” tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával kötött
090010505D számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
427/2013. (XI. 29.) 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
/Várkert utcai útépítés/” tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával kötött
090000605K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
428/2013. (XI. 29.) 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 "Deák
Ferenc utcai útépítés” tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával kötött
090002906L számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 15.

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

51
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
429/2013. (XI. 29.) 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 "Bölcsőde
felújítása” tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával kötött 090003806L számú
támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
430/2013. (XI. 29.) 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 "Óvoda
Bővítése, Kossuth utca 16. Szám alatti épület felújításával” tárgyban Hajdúsámson Város
Önkormányzatával kötött 0900025/01 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
431/2013. (XI. 29.) 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
"Vízhálózat bővítés ( Sámsonkert-Martinka III ütem )” tárgyban Hajdúsámson Város
Önkormányzatával kötött 090005501 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
432/2013. (XI. 29.) 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 "II Rákóczi
Ferenc Ált Iskola építés és rekonstrukció III szakasz” tárgyban Hajdúsámson Város
Önkormányzatával kötött 090006001 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. október 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. december 15.

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

55
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
433/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott
"Településrendezési terv készítése” tárgyban Hajdúsámson Város Önkormányzatával kötött
090003702 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
434/2013. (XI. 29.) 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 "II Rákóczi
Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Tornacsarnok utólagos akusztikai burkolása”
tárgyban Hajdúsámson Város Önkormányzatával kötött 090007402 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
435/2013. (XI. 29.) 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
"Külterületi tagiskolák korszerűsítése” tárgyban Hajdúsámson Város Önkormányzatával
kötött 090007502 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
436/2013. (XI. 29.) 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 bővítése tetőtér beépítéssel” tárgyban Hajdúsámson Város
Önkormányzatával kötött 0900036/03 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 2013. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
437/2013. (XI. 29.) 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 "IV. számú
kút fúrása és kútakna kiépítése” tárgyban Hajdúsámson Város Önkormányzatával kötött
0900055/04 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
438/2013. (XI. 29.) 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 "köztemető
ravatalozójának rekonstrukciója” tárgyban Hajdúsámson Város Önkormányzatával kötött
090006205 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
439/2013. (XI. 29.) 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
"Hajdúsámson szociális ellátórendszerének hatékony működéséhez szükséges tárgyi feltételek
biztosítása/ polgármesteri hivatal, tetőtér beépítése/” tárgyban Hajdúsámson Város
Önkormányzatával kötött 090003806L számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
440/2013. (XI. 29.) 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
"Tornaterem bővítése kiszolgáló helyiségekkel” tárgyban Kokad Község Önkormányzatával
kötött 0900003/01 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. október 28-án megtartásra került
ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
441/2013. (XI. 29.) 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 "Petőfi úti
Iskola felújítása” tárgyban Kokad Község Önkormányzatával kötött 0900014/02 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. október 28-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a
vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
442/2013. (XI. 29.) 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 (
Vörösmarty utca )” tárgyban Kokad Község Önkormányzatával kötött 090000503 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. október 28-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a
vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
443/2013. (XI. 29.) 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 Kokad Község Önkormányzatával kötött
0900036/04 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. október 28-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
444/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott "
Szilárdburkolatú útépítés Ady Endre u.” tárgyban Kokad Község Önkormányzatával kötött
0900008/04 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. október 28-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
445/2013. (XI. 29.) 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
/Vörösmarty utca építése/” tárgyban Kokad Község Önkormányzatával kötött 090001805 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. október 28-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
446/2013. (XI. 29.) 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 felszíni
vízelvezető rendszer fejlesztése Kokadon” tárgyban Kokad Község Önkormányzatával kötött
090001306 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. október 28-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
447/2013. (XI. 29.) 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 "II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantermek számának a növelése ( tetőtér beépítéssel )”
tárgyban Konyár Község Önkormányzatával kötött 0900031/01 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
448/2013. (XI. 29.) 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
"Háziorvosi rendelő és tanácsadó tetőszerkezet és tetőhéjazat cseréje” tárgyban Konyár
Község Önkormányzatával kötött 0900033/01 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. október 17-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
449/2013. (XI. 29.) 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
"Fogorvosi rendelő kialakítása” tárgyban Konyár Község Önkormányzatával kötött
0900011/04 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
450/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott
"Településrendezési terv készítése” tárgyban Konyár Község Önkormányzatával kötött
0900009/04 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
451/2013. (XI. 29.) 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
/Kiss utca I., II. ütem, Hunyadi utca I. ütem /” tárgyban Konyár Község Önkormányzatával
kötött 090001205 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. október 17-én megtartásra került
ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

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

74
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
452/2013. (XI. 29.) 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
"Településrendezési terv” tárgyban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatával kötött
090008401K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
453/2013. (XI. 29.) 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 (
Árpád - Táncsics )” tárgyban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatával kötött
090005201K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
454/2013. (XI. 29.) 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 "Szabadság
utca szilárdburkolatú útépítés” tárgyban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatával kötött
0900002/04 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
455/2013. (XI. 29.) 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 /
Radnóti-Csokonai / romák jobb megközelíthetőségét szolgáló” tárgyban Sárrétudvari
Nagyközség Önkormányzatával kötött 090005605K számú támogatási szerződés lezárásához,
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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
456/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott "útépítés
/Erzsébet utca megépítése/” tárgyban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatával kötött
090002106L számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
457/2013. (XI. 29.) 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 "felújítás
/Polgármesteri Hivatal/” tárgyban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatával kötött
090002106K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
458/2013. (XI. 29.) 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
"Szilárdburkolatú útépítés ( Bocskai - Zöldfa utcákban )” tárgyban Sárrétudvari Nagyközség
Önkormányzatával kötött 090005602 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 15.

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

81
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
459/2013. (XI. 29.) 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 (
Dózsa Gy. )” tárgyban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatával kötött 090001503 számú
támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
460/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott "Belterületi
útépítés ( Rácz Béla II ütem )” tárgyban Szerep Község Önkormányzatával kötött
090006601K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
461/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2003 előirányzatból támogatott "Általános
iskola tetőtérbeépítéssel történő 4 tantermes bővítése” tárgyban Szerep Község
Önkormányzatával kötött 0900013/03 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 2013. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
462/2013. (XI. 29.) 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 Szerep Község Önkormányzatával kötött
0900040/04 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
463/2013. (XI. 29.) 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 egészségház felújítása” tárgyban Szerep Község Önkormányzatával kötött 090001503
számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
464/2013. (XI. 29.) 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 "Szerep:
Hosszúhát külterületen ivóvíz minőség javítás” tárgyban Szerep Község Önkormányzatával
kötött 090005006L számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
465/2013. (XI. 29.) 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 " Szerep
Kinizsi út szilárd burkolattal való ellátása” tárgyban Szerep Község Önkormányzatával kötött
090000806K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
466/2013. (XI. 29.) 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 "Szerep
Alkotmány út szilárd burkolattal való ellátása” tárgyban Szerep Község Önkormányzatával
kötött 090001006K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
467/2013. (XI. 29.) 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 gázellátása-központi fűtés szerelése” tárgyban Tépe Község Önkormányzatával kötött
0900032/01 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

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

90
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
468/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott "Szociális
otthon részére gépjármű beszerzés” tárgyban Tépe Község Önkormányzatával kötött
090006101 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
469/2013. (XI. 29.) 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 "
Háziorvosi rendelő gép-műszer beszerzés” tárgyban Tépe Község Önkormányzatával kötött
0900015/02 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
470/2013. (XI. 29.) 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 Tépe Község Önkormányzatával kötött
090003603 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
471/2013. (XI. 29.) 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 "mosodai
gépek beszerzése” tárgyban Tépe Község Önkormányzatával kötött 0900027/04 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a
vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
472/2013. (XI. 29.) 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 "útfelújítás
/ Hunyadi-Bocskai utca/” tárgyban Tépe Község Önkormányzatával kötött 090004905 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
473/2013. (XI. 29.) 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 "felújítás /
Szociális Otthon homlokzata/” tárgyban Tépe Község Önkormányzatával kötött 090001206 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
474/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2001 előirányzatból támogatott "Általános
Iskola bővítése, felújítása III. ütem” tárgyban Újléta Község Önkormányzatával kötött
0900006/01 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. október 28-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
475/2013. (XI. 29.) 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
"Turisztikai centrum és pihenőpark kialakítása” tárgyban Újléta Község Önkormányzatával
kötött 090004802 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. október 28-án megtartásra került
ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
476/2013. (XI. 29.) 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 "Gyermek
és szociális étkező létesítése, szociális konyha felújítása” tárgyban Újléta Község
Önkormányzatával kötött 0900032/ 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 2013. október 28-án
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

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

99
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
477/2013. (XI. 29.) 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 Újléta Község Önkormányzatával kötött
090002703 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. október 28-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
478/2013. (XI. 29.) 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
"Kulturális és szociális szolgáltatás fejlesztése: autóbusz beszerzése” tárgyban Újléta Község
Önkormányzatával kötött 0900019/04 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. október 28-án
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
479/2013. (XI. 29.) 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
"Egészségügyi gép-műszer beszerzés” tárgyban Újléta Község Önkormányzatával kötött
090008505 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. október 28-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
480/2013. (XI. 29.) 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
"Napköziotthonos óvoda bővítése Újlétán” tárgyban Újléta Község Önkormányzatával kötött
090004406 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. október 28-án megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
481/2013. (XI. 29.) 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
"Nyíradony-Aradványpuszta szennyvízcsatorna hálózat bővítés és Nyíradony-Balkány közös
szennyvíztisztító telep bővítés.” tárgyban Nyíradony Város Önkormányzatával kötött
0900049/04 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
482/2013. (XI. 29.) 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 "6 db
életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása.” tárgyban Nyíradony Város
Önkormányzatával kötött 0900038/01 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
483/2013. (XI. 29.) 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
"Nyíradony-Aradványpuszta-Balkány szennyvízcsatorna és tisztító.” tárgyban Nyíradony
Város Önkormányzatával kötött 090008501K számú támogatási szerződés lezárásához,
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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
484/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "Belterületi
útépítés ( József A., Vágóhíd, Hajnal ).” tárgyban Nyíradony Város Önkormányzatával kötött
090005402 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
485/2013. (XI. 29.) 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 "Városi
Tornacsarnok és tanuszoda.” tárgyban Nyíradony Város Önkormányzatával kötött 090007802
számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
486/2013. (XI. 29.) 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 " IV számú
vízmű kút készítése.” tárgyban Nyíradony Város Önkormányzatával kötött 090004303 számú
támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
487/2013. (XI. 29.) 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
"Nyíradony Város Településrendezési tervének készítése.” tárgyban Nyíradony Város
Önkormányzatával kötött 0900011/04 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
488/2013. (XI. 29.) 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
"Nyíradony szennyvízcsatorna hálózat építés és szennyvíztisztító telep bővítés II. ütem.”
tárgyban Nyíradony Város Önkormányzatával kötött 090011605K számú támogatási
szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
489/2013. (XI. 29.) 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 "Táncsics,
Vasút utcai útépítés I. ütem.” tárgyban Sáp Község Önkormányzatával kötött 090003905 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. november 4-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
490/2013. (XI. 29.) 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 "
Közösségi ház rekonstrukciója, bővítése.” tárgyban Nyíracsád Község Önkormányzatával
kötött 0900011/01 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
491/2013. (XI. 29.) 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 " Óvoda
bővítés és felújítás..” tárgyban Nyíracsád Község Önkormányzatával kötött 090005001K
számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
492/2013. (XI. 29.) 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 "
Közösségi ház rekonstrukciója II. ütem.” tárgyban Nyíracsád Község Önkormányzatával
kötött 0900039/02 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
493/2013. (XI. 29.) 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
(Malom-Munkácsy u).” tárgyban Nyíracsád Község Önkormányzatával kötött 090002202
számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
494/2013. (XI. 29.) 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 építése (Széchenyi u.).” tárgyban Nyíracsád Község Önkormányzatával
kötött 090002302 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
495/2013. (XI. 29.) 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
(Dózsa és Kossuth u. autóbusz öböl kiépítése, Kassai úti és Petőfi téri leálló sáv építése).”
tárgyban Nyíracsád Község Önkormányzatával kötött 090004203 számú támogatási szerződés
lezárásához, 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. október
10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
496/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott "
Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat kiépítése.” tárgyban Nyíracsád Község
Önkormányzatával kötött 0900038/04 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
497/2013. (XI. 29.) 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 " Általános
iskola bővítés, tetőtér beépítés, korszerűsítés.” tárgyban Nyíracsád Község Önkormányzatával
kötött 090007605K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
498/2013. (XI. 29.) 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 "
Nyíracsád-Buzita vízhálózat bővítés.” tárgyban Nyíracsád Község Önkormányzatával kötött
090009805K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
499/2013. (XI. 29.) 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 "
Fogorvosi műszerbeszerzés.” tárgyban Nyíracsád Község Önkormányzatával kötött
090001206D számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
500/2013. (XI. 29.) 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 fejlesztés (hrsz: 1371, 1165, 1000, 1340/3, 1340/2, 1539, 1455, 602, 1193,
1192/1, 1340/1, 1239, 914, 936, 831, 1027, 1063, 1272, 1094, 1317, 59/3).” tárgyban
Nyíracsád Község Önkormányzatával kötött 090005106L számú támogatási szerződés
lezárásához, 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. október
10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
501/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "Belterületi
vízrendezés III. ütem (Malénia csatorna)” tárgyban Nyírmártonfalva Község
Önkormányzatával kötött 090003902 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
502/2013. (XI. 29.) 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 "Debreceni
út burkolása (397 hrsz)” tárgyban Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával kötött
090003403 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
503/2013. (XI. 29.) 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 "ÁMK
Általános iskola felújítása” tárgyban Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával kötött
090002805 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
504/2013. (XI. 29.) 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
vízelvezetés” tárgyban Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával kötött 090003801K
számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
505/2013. (XI. 29.) 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 "Faluház,
közösségi ház felújítása” tárgyban Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával kötött
0900010/02 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
506/2013. (XI. 29.) 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 "Faluház,
közösségi ház felújítása II. ütem” tárgyban Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával kötött
0900018/03 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 2013. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
507/2013. (XI. 29.) 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 Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával
kötött 0900050/04 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
508/2013. (XI. 29.) 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 "Domb
utca burkolása” tárgyban Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával kötött 0900035/04 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
509/2013. (XI. 29.) 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 "Orvosi
rendelő felújítása” tárgyban Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával kötött 090002606L
számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 10-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
510/2013. (XI. 29.) 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
"Görbeháza belterületi vízrendezés II. ütem II. szakasz.” tárgyban Görbeháza Község
Önkormányzatával kötött 090003106K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 15.

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

133
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
511/2013. (XI. 29.) 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
"Polgármesteri
Hivatal
épület
korszerűsítése.”
tárgyban
Görbeháza
Község
Önkormányzatával kötött 090001506D számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 15.

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

134
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
512/2013. (XI. 29.) 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
"Ivóvízhálózat végvezeték összekötés.” tárgyban Hajdúnánás Város Önkormányzatával kötött
090008701K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
513/2013. (XI. 29.) 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 2001 előirányzatból támogatott "Vágóhíd
fejlesztéséhez infrastrukturális beruházás.” tárgyban Hajdúnánás Város Önkormányzatával
kötött 090006001C számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
514/2013. (XI. 29.) 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
"Hajdúnánás-Hajdúdorog Regionális Csatornamű közös szennyvízcsatorna hálózat építés I.
ütem.” tárgyban Hajdúnánás Város Önkormányzatával kötött 090008002 számú támogatási
szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
515/2013. (XI. 29.) 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
"Hajdúnánás-Hajdúdorog Regionális csatornamű Közös csatornahálózat II. ütem.” tárgyban
Hajdúnánás Város Önkormányzatával kötött 090006203 számú támogatási szerződés
lezárásához, 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.
november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
516/2013. (XI. 29.) 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 épületének átalakítása 3 foglalkoztatós óvodává.” tárgyban Hajdúnánás Város
Önkormányzatával kötött 0900025/04 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
517/2013. (XI. 29.) 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 "Szociális
Gondozó Központ konyhájának technológiai átalakítása.” tárgyban Hajdúnánás Város
Önkormányzatával kötött 090009405K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
518/2013. (XI. 29.) 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
"Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése /Köztársaság tér 1./.” tárgyban
Hajdúnánás Város Önkormányzatával kötött 090000906K számú támogatási szerződés
lezárásához, 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.
november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
519/2013. (XI. 29.) 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 "Ivóvíz
végvezetékek összekötése.” tárgyban Hajdúdorog Város Önkormányzatával kötött
090004501K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
520/2013. (XI. 29.) 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 (
Balogh Sándor utca ).” tárgyban Hajdúdorog Város Önkormányzatával kötött 090006502
számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
521/2013. (XI. 29.) 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 "Általános
rendezési terv készítése.” tárgyban Hajdúdorog Város Önkormányzatával kötött 090002203
számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
522/2013. (XI. 29.) 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 "Mészáros
Károly Városi Könyvtár bővítése, felújítása.” tárgyban Hajdúdorog Város Önkormányzatával
kötött 0900047/04 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
523/2013. (XI. 29.) 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 "Városi
Könyvtár és Művelődési ház homlokzat felújítása.” tárgyban Hajdúdorog Város
Önkormányzatával kötött 090006905 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
524/2013. (XI. 29.) 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
"Hajdúdorog belterületi csapadékvíz elvezető rendszer II. ütem.” tárgyban Hajdúdorog Város
Önkormányzatával kötött 090011705K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
525/2013. (XI. 29.) 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
"Járdafelújítás /Böszörményi út/.” tárgyban Hajdúdorog Város Önkormányzatával kötött
090002306K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
526/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "Felszíni
vízelvezető rendszer kiépítése.” tárgyban Mezőpeterd Község Önkormányzatával kötött
090002902 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
527/2013. (XI. 29.) 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 "Vízműkút
( tartalékkút ) építése.” tárgyban Mezőpeterd Község Önkormányzatával kötött 090003002 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
528/2013. (XI. 29.) 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 Mezőpeterd Község Önkormányzatával kötött
090005503 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
529/2013. (XI. 29.) 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 Mezőpeterd Község Önkormányzatával kötött
0900004/04 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
530/2013. (XI. 29.) 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 "Óvoda
konyha korszerűsítése.” tárgyban Mezőpeterd Község Önkormányzatával kötött 0900003/04
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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
531/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2005 előirányzatból támogatott "Útépítés /
Dobó utcák és Zrínyi utca /.” tárgyban Mezőpeterd Község Önkormányzatával kötött
090002305 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
532/2013. (XI. 29.) 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 "II. sz.
vízműkút bekötése, vízminőség javítás.” tárgyban Mezőpeterd Község Önkormányzatával
kötött 090003506 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. október 17-én megtartásra került
ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
533/2013. (XI. 29.) 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 (
Kossuth u. útfelújítás, autóbusz öböl kialakítás).” tárgyban Mezőpeterd Község
Önkormányzatával kötött 090002801 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. október 17-én
megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
534/2013. (XI. 29.) 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
"Ivóvízhálózat építés.” tárgyban Mezőpeterd Község Önkormányzatával kötött 090004301 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. október 17-én megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke

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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
535/2013. (XI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott
"Településrendezési terv készítése.” tárgyban Derecske Város Önkormányzatával kötött
090004302 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 1-jén 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
536/2013. (XI. 29.) 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
"Művelődési ház és Könyvtár elektromos hálózat felújítás.” tárgyban Derecske Város
Önkormányzatával kötött 090001806D számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 1-jén
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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
537/2013. (XI. 29.) 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
"Homlokzat felújítás (Bocskai Ált. és Műv. Iskola).” tárgyban Derecske Város
Önkormányzatával kötött 090003006K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 1-jén
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. december 15.

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

160
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
538/2013. (XI. 29.) 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 "Napsugár
gondozóház kialakítása.” tárgyban Derecske Város Önkormányzatával kötött 090003406K
számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 1-jén 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. december 15.

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

161
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
539/2013. (XI. 29.) 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 "Könyvtár
külső felújítása (Sáránd, Nagy u. 51. hrsz. 184).” tárgyban Sáránd Község Önkormányzatával
kötött 090002906K számú támogatási szerződés lezárásához, 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. október 1-jén 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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
540/2013. (XI. 29.) 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 felújítása, bővítése Tiszagyulaházán.” tárgyban Tiszagyulaháza Község
Önkormányzatával kötött 090004706L számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
541/2013. (XI. 29.) 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
"Művelődési Ház külső és belső felújítása.” tárgyban Tiszagyulaháza Község
Önkormányzatával kötött 090010005D számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
542/2013. (XI. 29.) 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 "Földes
Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tetőfelújítása.” tárgyban Földes Község
Önkormányzatával kötött 090001606D számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 14-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
543/2013. (XI. 29.) 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 "Debrecen
Repülőtér felújítása.” tárgyban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött
0900020/01 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. november 15-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
544/2013. (XI. 29.) 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 "József
Attila Általános Iskola átalakítása, bővítése.” tárgyban Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötött 0900035/01 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. november 15-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
545/2013. (XI. 29.) 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
"Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság híradóügyelet épületrészének felújítása.”
tárgyban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 0900026/02 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. november 15-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
546/2013. (XI. 29.) 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 "Terápiás
Ház felújítása.” tárgyban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 0900001/04
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. november 15-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
547/2013. (XI. 29.) 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 "Gárdonyi
Géza Általános iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe.” tárgyban Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatával kötött 090004505 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. november 15-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. december 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. november 29-ei
ülésén hozott határozataiból:
548/2013. (XI. 29.) 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
debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium új épületben való elhelyezése a Békéssy Béla
utcai ingatlanon.” tárgyban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött
090007105D számú támogatási szerződés lezárásához, 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. november 15-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. december 15.

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

