K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27 ei ülésén hozott határozataiból:
285/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése
alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:
93/2013. (III. 29.) MÖK határozat; 225/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 226/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat; 227/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 228/2013. (VI. 27.) MÖK határozat;
229/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 230/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 231/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat; 233/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 234/2013. (VI. 27.) MÖK határozat;
235/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 237/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 238/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat; 239/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 240/2013. (VI. 27.) MÖK határozat;
241/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 242/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 243/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat; 244/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 245/2013. (VI. 27.) MÖK határozat;
246/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 247/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 248/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat; 249/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 250/2013. (VI. 27.) MÖK határozat;
251/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 252/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 253/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat; 254/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 255/2013. (VI. 27.) MÖK határozat;
256/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 257/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 258/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat; 259/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 260/2013. (VI. 27.) MÖK határozat;
261/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 262/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 263/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat; 264/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 265/2013. (VI. 27.) MÖK határozat;
266/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 268/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 269/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat; 270/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 271/2013. (VI. 27.) MÖK határozat;
272/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 273/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 274/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat; 275/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 276/2013. (VI. 27.) MÖK határozat;
277/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 278/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 279/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat; 280/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 281/2013. (VI. 27.) MÖK határozat;
282/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 283/2013. (VI. 27.) MÖK határozat; 284/2013. (VI. 27.)
MÖK határozat.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
286/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. szeptember 27-ei ülése
napirendjét a következők szerint fogadja el:
1. Tájékoztató a megye közlekedési helyzetéről
2. Tájékoztató a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács tevékenységéről
3. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek és a hivatal szervezeti és működési
szabályzatának módosítására, valamint költségvetést érintő döntésre
4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2013. évi első
félévi helyzetéről
5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervének
módosítására
6. Előterjesztés területfejlesztési feladatokkal kapcsolatos döntésekre
7. Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására
8. Előterjesztés az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási
szerződések lezárására, módosítására, valamint tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív
Program végrehajtásának alakulásáról
9. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető
díjak 2013. évi adományozására (zárt ülés)

Különfélék
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
287/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar megye közlekedési
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A közgyűlés megállapítja, hogy a megye közlekedésében érintett szervezetek
tevékenységének és tapasztalatainak bemutatása segíti Hajdú-Bihar megye 2014-2020. közötti
tervezési időszakra vonatkozó megyei tervezési dokumentumainak elkészítését.
A közgyűlés megköszöni a tájékoztató elkészítését a közreműködő szervezeteknek.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatát küldje meg a tájékoztatót készítő
szervezeteknek.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:

288/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási
Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A közgyűlés megállapítja, hogy a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
tevékenységének és tapasztalatainak bemutatása segíti Hajdú-Bihar megye 2014-2020. közötti
tervezési időszakra vonatkozó megyei tervezési dokumentumainak elkészítését.
A közgyűlés megköszöni a tájékoztató elkészítését a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási
Tanácsnak.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatát küldje meg a tájékoztatót készítő
szervezeteknek.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:

289/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-ára – a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. október 1. napjától a
következők szerint módosítja:
1.

Az SZMSZ II. fejezetének 3. a) pontja a következők szerint módosul:
„ a) Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztály

5 fő,”

A közgyűlés felkéri elnökét, valamint a jegyzőt a szervezetfejlesztéssel összefüggő
intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Lipták János, jegyző
2013. október 1.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:

290/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalékról
és a helyi önkormányzatok működképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a
megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a támogatási igény benyújtására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Lipták János, jegyző
2013. szeptember 30.

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

291/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi első
félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót a határozat 1.a, 2.a, 3.a., 1.b., 1.c., 1.d.,
1.e., 2.e., 3.e. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
A közgyűlés megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
292/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) bekezdése alapján a 2013. év belső ellenőrzési
terv módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri elnökét és a jegyzőt, hogy az ellenőrzési feladat végrehajtásáról
gondoskodjanak.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Lipták János, jegyző
2013. december 31., beszámolásra 2014. április 30.

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

melléklet a 292/2013. (IX. 27.) MÖK határozathoz

ELLENŐRZÉSI TERV
2013.

Az éves ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
29. §-a alapján készült.
Az ellenőrzési terv elkészítését kockázatelemzés előzte meg, amelynek célja, 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.
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Sorszám

Ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja,
módszere, ellenőrizendő
időszak

Azonosított
kockázati
tényező

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az
ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzött
szerv

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

Rendszer
ellenőrzés

Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat,
Hajdú-Bihar
Megyei Cigány
Területi
Nemzetiségi
Önkormányzat,
Hajdú-Bihar
Megyei Román
Területi
Nemzetiségi
Önkormányzat.
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Célja:
Bizonyosság nyújtása a
céljelleggel
nyújtott
támogatások
szerződéskötési
folyamatának és pénzügyi
elszámolásának
szabályszerűségéről.

1.

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

Időszaka:
2013. I.- II. negyedévben
juttatott
céljellegű
támogatások.

IV.
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Sorszám

2.

Ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja,
módszere, ellenőrizendő
időszak

Azonosított
kockázati
tényező

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Célja:
Annak
megállapítása,
hogy a gazdálkodási
jogkörök gyakorlásának
folyamatában
a
jogszabályok és a belső
Gazdálkodási
szabályok előírásai teljes
jogkörök
körűen
betartásra
(kötelezettségvállalás,
kerültek-e.
Szervezeti
ellenjegyzés, teljesítés
struktúra
és 2013.
igazolás, érvényesítés,
feladatváltozás
negyedév
utalványozás)
Módszere:
rendjének, ellátásának
Dokumentum
alapú
ellenőrzése.
ellenőrzés,
a vizsgálat keretében
munkalapok kitöltése.

Időszaka:
2013. I-II. negyedév

IV.

Az
ellenőrzés
típusa

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Az ellenőrzött
szerv

Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat,
Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzati
Hivatal,
Hajdú-Bihar
Megyei Cigány
Területi
Nemzetiségi
Önkormányzat,
Hajdú-Bihar
Megyei Román
Területi
Nemzetiségi
Önkormányzat.

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
293/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési
Koncepció társadalmi egyeztetése során beérkezett véleményekre adott válaszokkal a
határozat 1. és 2. számú melléklete szerint egyetért.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozati javaslat mellékletei szerinti
tartalomnak megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció kiegészítéséről.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a közgyűlés elnöke
2013. október 25.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
294/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás létrehozására - ETT-12-A-0015 pályázati azonosítóval jelölt pályázat keretében
- elnyert 1 500 000 Ft támogatási összegről - önhibáján kívüli ok miatt - lemond.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a lemondással érintett támogatási összeg
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak történő visszautalásáról.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
295/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország-Románia HatáronÁtnyúló Operatív Program Közös Monitoring Bizottságába, valamint Közös Irányító
Bizottságába Kocsis Róbertet szavazó tagként, Dr. Papp Csabát helyettesként szavazó tagként
delegálja.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a delegálásról a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot
tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

Debrecen, 2015. május 15.
Dr. Lipták János. s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
296/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által kiírásra kerülő ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú, a „Területfejlesztési tevékenység
támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési
Tanács számára” című, könnyített elbírálású pályázati felhívásra történő pályázat
benyújtásával.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázat benyújtásával, valamint nyertes pályázat esetén a
támogatói okirat aláírásával, továbbá a projekt sikeres megvalósításával összefüggő
intézkedéseket tegye meg.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2014. október 30-ig folyamatos

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

5
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
297/2013. (IX. 27.) MÖK határozat
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a megyei területfejlesztési részdokumentum munkaanyagát - a
2013. november 30-ig elkészítendő végleges területfejlesztési részdokumentum
egyeztetési alapjaként - a határozat 1. és 2. számú melléklete szerint elfogadja.
2. A közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési elképzeléseit a
határozat 3. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei területfejlesztési részdokumentum egyeztetési
anyagát küldje meg a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére, valamint gondoskodjon
a megyei területfejlesztési részdokumentum és Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata fejlesztési elképzeléseinek kidolgozása során a két önkormányzat közötti
együttműködésről.
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2013. szeptember 30.

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

298/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A közgyűlés a 7. számú, „Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási
szerződések lezárására” című előterjesztés I-XXV. határozati javaslatairól egyben szavaz.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

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

299/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2001 előirányzatból támogatott "Széchenyi
István Mg. Főiskola kollégium és konyha bővítés” tárgyban Hajdúböszörmény Város
Önkormányzatával kötött 090006401 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. július 26-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
300/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "Útépítés
(Bíró Péter utca sugárirányú korszerűsítése)” tárgyban Hajdúböszörmény Város
Önkormányzatával kötött 090005002 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. július 26-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
301/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2003 előirányzatból támogatott
"Polgármesteri Hivatal épületének bővítése (okmányiroda kialakítása)” tárgyban
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával kötött 0900035/03 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. július 26-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
302/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott
"Hajdúböszörmény – Bocskaikert közös szennyvíztisztító telep bővítése” tárgyban
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával kötött 090005404 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. július
26-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
303/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott "Röntgen
felvételező berendezés beszerzése” tárgyban Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával
kötött 090007205 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. július 26-án megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
304/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott
"Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése” tárgyban Hajdúböszörmény Város
Önkormányzatával kötött 090011805 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. július 26-án megtartásra
került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
305/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2006 előirányzatból támogatott
"Eszközbeszerzés a Központi Orvosi Ügyelet felszereltségének javítására” tárgyban
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával kötött 090001306 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. július
26-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
306/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2006 előirányzatból támogatott
"Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás bevezetése Hajdúböszörményben
(Petőfi S. u. 31.)” tárgyban Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával kötött 090002506 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. július 26-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
307/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2006 előirányzatból támogatott
"Középkerti Általános Iskola bővítése (Erdély utca 37. 6675/2 hrsz.)” tárgyban
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával kötött 090002806 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. július
26-án megtartásra került ellenőrzés záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség
teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
308/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott
"Ivóvízhálózat kiépítése (Hortobágy – Máta)” tárgyban Hortobágy Község Önkormányzatával
kötött 090001502 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. július 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. október 4.

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

17
K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
309/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2002 előirányzatból támogatott "Útépítés
(telepszerűen elhelyezkedő létesítményekhez portalanított út építése) Hortobágy – Máta,
Hortobágy - Borsós” tárgyban Hortobágy Község Önkormányzatával kötött 090007902
számú támogatási szerződés lezárásához, 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:

310/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott "Iskolai
homlokzat és kerítés felújítása” tárgyban Hortobágy Község Önkormányzatával kötött
0900006/04 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:

311/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott
"Településrendezési terv készítése” tárgyban Hortobágy Község Önkormányzatával kötött
0900023/04 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:

312/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott "Iskolai
homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje” tárgyban Hortobágy Község Önkormányzatával
kötött 090002205 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:

313/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott "Az iskolai
tornaterem és öltözők felújítása” tárgyban Hortobágy Község Önkormányzatával kötött
090000606 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
314/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott
"Tanyagondnoki szolgálat bevezetése” tárgyban Hortobágy Község Önkormányzatával kötött
090003006 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
315/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2006 előirányzatból támogatott
"Tanyagondnoki szolgálat bevezetése” tárgyban Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatával
kötött 090000406 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. július 22-én megtartásra került ellenőrzés
záró ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
316/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2002 előirányzatból támogatott
"Egészségügyi gép- műszer beszerzés” tárgyban Újszentmargita Község Önkormányzatával
kötött 0900019/02 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
317/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2003 előirányzatból támogatott "Központi
orvosi ügyelet egészségügyi gép- műszer beszerzése (Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita)”
tárgyban Újszentmargita Község Önkormányzatával kötött 0900022/03 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
318/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2003 előirányzatból támogatott
"Ivóvízellátás létesítése” tárgyban Újszentmargita Község Önkormányzatával kötött
090001103 számú támogatási szerződés lezárásához, 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
319/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2004 előirányzatból támogatott
"Kultúrház vizesblokkjának átalakítása és külső homlokzat átalakítása” tárgyban
Újszentmargita Község Önkormányzatával kötött 0900030/04 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. július
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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
320/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a TEKI 2004 előirányzatból támogatott
"Településrendezési terv készítése” tárgyban Újszentmargita Község Önkormányzatával
kötött 0900050/04 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
321/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a CÉDE 2005 előirányzatból támogatott
"Ravatalozó felújítás és temető rekonstrukció” tárgyban Újszentmargita Község
Önkormányzatával kötött 090003805 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
322/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a LEKI 2006 előirányzatból támogatott
"Járdafelújítás” tárgyban Újszentmargita Község Önkormányzatával kötött 090003706 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. július 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
323/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 28. § szerinti jogutódja hozzájárul a "Zöldség-gyümölcs tároló hűtőház létesítése,
Kokad Kossuth u. 128/A, 097/24 hrsz.” tárgyban Agro-Dent Kft.-vel kötött 090004698 C
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettség teljesült.
A támogatási szerződés 1. számú módosítás 4. számú mellékletében, és a
1999. szeptember 03-án kelt közjegyzői okiratban szereplő FMC 979 tipusú, K-893695-004
alvázszámú, 7982298 motorszámú önjáró zöldborsó betakarító gépre, mint ingóságra a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) javára
bejegyzett 19.500.000,- Ft értékű jelzálogjog törölhető.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa, és felhatalmazza a jelzálogjog törlésére
irányuló nyilatkozat megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:

324/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Észak-Alföldi Operatív Program
végrehajtásának alakulásáról szóló, a 2013. szeptember 3-ai 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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
325/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A közgyűlés a 8. 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-XLII. határozati
javaslatairól egyben szavaz.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

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

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

A kivonat hiteléül: Kondor Erika
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K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
326/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004.
évi keretéből támogatott "Ortopéd és fizikoterápiás kezelő és rendelő kialakítása" tárgyban a
Derecske Régió és Kistérségi Rehabilitációs Alapítvánnyal kötött TRFC/EA/0900014/2004
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében
vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos
148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2013.04.15-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
327/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004.
évi keretéből támogatott "Napköziotthonos étkező létesítése, szociális konyha fejlesztése"
tárgyban Újléta Község Önkormányzatával kötött TRFC/EA/0900022/2004 számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év
fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm.
rendelet 39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.06.14-én megtartásra
került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
328/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004.
évi keretéből támogatott "Erdőalja u.-István Király u. útépítés" tárgyban Hajdúhadház Város
Önkormányzatával kötött TRFC/EA/0900007/2004 számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és
karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39.§ (10)
bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.02.14-én megtartásra került ellenőrzés
záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
329/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Kerékpárút építése Furtán II." tárgyban Furta Község
Önkormányzatával kötött TRFC/EA/sz/0900018/2005 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.04.05-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
330/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "8 tantermes általános iskola felújítása Álmosdon" tárgyban Álmosd
Község Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900029/2005 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.04.05-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:

331/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Kerékpárút építése Zsákán" tárgyban Zsáka Nagyközségi
Önkormányzatával kötött TRFC/EA/sz/0900022/2005 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.04.05-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
332/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "A Bocskai István Általános Iskola bővítésének befejező szakasza"
tárgyban Kismarja Község Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900009/2005 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos
148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2013.04.12-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
333/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Általános Iskola felújítása Fülöpön" tárgyban Fülöp Község
Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900001/2005. számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.04.12-én megtartásra került
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
334/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Művelődési ház felújítása Konyáron" tárgyban Konyár Község
Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900003/2005 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.04.12-én megtartásra került
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
335/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Polgármesteri Hivatal\Az Irinyi János Általános Iskola közétkeztető
konyhájának újraindítása a minőségügyi követelményeknek megfelelően" tárgyban Létavértes
Városi Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900023/2005 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.04.24-én megtartásra került
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
336/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep építése"
tárgyban Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900011/2005 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.06.14-én
megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
337/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Nádudvar szennyvízcsatorna hálózat bővítés II/1. Ütem" tárgyban
Nádudvar Városi Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900080/2005 számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év
fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm.
rendelet 39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.06.17-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
338/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Hajdúhadház szennyvízcsatornázás II. F. ütem hat csatorna építése"
tárgyban Hajdúhadház Városi Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900060/2005 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.02.14-én
megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
339/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Óvoda felújítás, bővítés Újszentmargitán" tárgyban Újszentmargita
Község Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900028/2005 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.06.14-én megtartásra került
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
340/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Halastó tanya ivóvíz ellátása" tárgyban Hortobágy Község
Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900049/2005 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.06.27-én megtartásra került
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
341/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Egészségcentrum építése" tárgyban Nagyhegyes Község
Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900056/2005 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.07.01-én megtartásra került
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:

342/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Morotva Liget Szabadidő Park építésének 1. üteme" tárgyban a
Morotva Egyesülettel kötött TRFC/EA/t0900084/2005 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.07.05-én megtartásra került
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A támogatási szerződés 4. számú mellékletében, a 2007. február 08-án kelt ingatlanjelzálogszerződésben szereplő Berettyóújfalu Morotva Liget Hrsz.: 0629/2 ingatlanra az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1015 Budapest, József Attila u. 2-4.)
javára bejegyzett 44.938.100,- Ft értékű jelzálogjog ranghely-fenntartás nélkül törölhető.
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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:

343/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Fedett thermálfürdő építés Hajdúböszörményben az egész éves
nyitva tartás és a meglévő gyógyászati kapacitások kihasználása érdekében" tárgyban a
Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft.-vel kötött TRFC/EA/t/0900032/2005 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.07.04-én
megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A támogatási szerződés 4. számú mellékletében, a 2007. február 13-án kelt ingatlanjelzálogszerződésben szereplő Hajdúböszörmény belterület Hrsz.: 1528/1 ingatlanra az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1015 Budapest, József Attila u. 2-4.)
javára bejegyzett 70.000.000,- Ft értékű jelzálogjog ranghely-fenntartás nélkül törölhető.
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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
344/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Napköziotthonos Óvoda bővítése" tárgyban Vámospércs Város
Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900077/2005 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013,07.08-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
345/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Móricz Pál Művelődési Központ épületének akadálymentesítése"
tárgyban Hajdúnánás Város Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900048/2005 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.06.27-én
megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
346/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005.
évi keretéből támogatott "Ápolási Intézet B Épület Létesítése" tárgyban a Hospit
Egészségügyi Szolgáltató Kkt.-vel kötött TRFC/EA/t/0900101/2005 számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év
fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm.
rendelet 39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.08.13-án megtartásra
került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A támogatási szerződés 4. számú mellékletében, a 2006. október 26-án kelt ingatlanjelzálogszerződésben szereplő Hajdúnánás, Magyar u. 92. Hrsz.: 3265/1/A ingatlanra az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1015 Budapest, József Attila u. 2-4.)
javára bejegyzett 45.000.000,- Ft értékű jelzálogjog ranghely-fenntartás nélkül törölhető.
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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
347/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006.
évi keretéből támogatott "A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola
konyhájának átfogó fejlesztése a HACCP rendszer előírásainak megfelelően, II. befejező
ütem" tárgyban Nyíradony Város Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900009/2006 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2012.12.21-én
megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
348/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006.
évi keretéből támogatott "Központi iskola épület életveszélyes állapotának megszüntetése"
tárgyban Tiszacsege Város Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900029/2006 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.06.19-én
megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
349/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC)
2006. évi keretéből támogatott "Lovas-turisztikai központ fejlesztése Balmazújvároson"
tárgyban Pinczés Ildikóval kötött TRFC/EA/t/0900057/2006 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a 2013.06.17-én megtartásra került ellenőrzésen megállapításra került,
hogy valamennyi vállalt kötelezettség teljesült.
A támogatási szerződés 4/a. számú mellékletében, a 2007. július 25-én kelt ingatlanjelzálogszerződésben szereplő 4060 Balmazújváros Vásártér u. 23., Hrsz.: 0797/5. ingatlanra az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u. 2-4.) javára
bejegyzett 6.448.000,-Ft értékű jelzálogjog ranghely-fenntartás nélkül törölhető.
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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
350/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006.
évi keretéből támogatott "Idősek otthona építése" tárgyban Nagyhegyes Község
Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900038/2006 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.07.01-én megtartásra került
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
351/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006.
évi keretéből támogatott "Művelődési ház átalakítása, bővítése" tárgyban Vámospércs Város
Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900001/2006 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.08.12-én megtartásra került
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
352/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006.
évi keretéből támogatott "Hajdúszovát, Széchenyi utcai általános iskola bővítése, felújítása"
tárgyban Hajdúszovát Község Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900003/2006 számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet 39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.08.13-án
megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
353/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006.
évi keretéből támogatott "Bocskai utca útépítése" tárgyban Tetétlen Község
Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900007/2006 számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási,
szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
39.§ (10) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.08.13-án megtartásra került
ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
354/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006.
évi keretéből támogatott "Morotva Szabadidő Park építésének II. üteme" tárgyban a Morotva
Egyesülettel kötött TRFC/EA/t/0900044/2006 számú támogatási szerződés lezárásához,
miután a 2013.07.05-én megtartásra került ellenőrzés megállapította, hogy a vállalt
kötelezettség teljesült.
A támogatási szerződés 4. számú mellékletében, a 2007. november 20-án kelt
ingatlanjelzálog-szerződésben szereplő Berettyóújfalu Morotva Liget Hrsz.: 0629/2 ingatlanra
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1015 Budapest, József Attila u. 2-4.)
javára bejegyzett 19.146.000,- Ft értékű jelzálogjog ranghely-fenntartás nélkül törölhető.
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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
355/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Kaba Rákóczi utca
közlekedésbiztonsági egyesített gyalog- és kerékpárút építése" tárgyban Kaba Város
Önkormányzatával kötött 090001707L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.06.26-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
356/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Nádudvar Központi Orvosi
Rendelő épületének felújítása" tárgyban Nádudvar Város Önkormányzatával kötött
090002907L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése
10 évről 5 évre csökkentette, így a 2013.06.25-én megtartásra került ellenőrzés
záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
357/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Többfunkciós faluház létesítése"
tárgyban Újléta Község Önkormányzatával kötött 090002307L számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2013.07.15-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt
kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
358/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Esztár, Rákóczi utcai járdák
felújítási és korszerűsítési munkái" tárgyban Esztár Község Önkormányzatával kötött
090004507L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2013.07.22-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
359/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Művelődési Ház épület felújítása
I. ütem" tárgyban Berekböszörmény Községi Önkormányzatával kötött 090000307L számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2013.07.23-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
360/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "A nyíradonyi Árpád út részleges
felújítása, leállósáv kiépítése" tárgyban Nyíradony Város Önkormányzatával kötött
090004607L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2013.08.26-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
361/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Fogorvosi rendelő kialakítása"
tárgyban Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával kötött 090003307L számú támogatási
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2013.08.26-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
362/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "e-Magyarország pont" tárgyban
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával kötött 090003207L számú támogatási szerződés
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a
2013.01.08-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
363/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. önkormányzati fejlesztések támogatása területi
kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Polgármesteri hivatal informatikai
korszerűsítése" tárgyban Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatával kötött 090001307D
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10 évről 5
évre csökkentette, így a 2013.07.22-én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek
minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
364/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "Kaba Baross Gábor utca
csapadékvíz-elvezető rendszer építése" tárgyban Kaba Város Önkormányzatával kötött
090000407K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdése 10
évről 5 évre csökkentette, így a 2013.06.26-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
365/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2007. Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "Ravatalozó épületének
felújítása" tárgyban Körösszakál Község Önkormányzatával kötött 090000307K számú
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket
a hatályos 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette,
így a 2013.07.23-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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
366/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
28. § szerinti jogutódja, a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2008. évi
keretéből támogatott "Új termelőcsarnok építése a termelőkapacitás növelése érdekében"
tárgyban a Fém-és Műanyagfeldolgozó Kft.-vel kötött TRFC/EA/ba/0900014/2008. számú
támogatási szerződés vonatkozásában, a 2013.07.11-én megtartásra került ellenőrzés
megállapítása alapján hozzájárul a támogatási szerződés lezárásához.
A közgyűlés megállapítja, hogy a 2 éves adózás előtti eredmény növelési kötelezettség
2012.12.31. napjával teljesült, így az ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül.
A közgyűlés hozzájárul a támogatási szerződés 4/a. számú mellékletében, a 2009.01.23-án
kelt ingatlanjelzálog-szerződésben szereplő Püspökladány Táncsics Mihály u. alatti,
Püspökladány, belterület hrsz.: 1971/18 számú ingatlanra a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) javára bejegyzett 26.410.396,- Ft értékű
jelzálogjog ranghely-fenntartás nélküli törléséhez.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa, és felhatalmazza a jelzálogjog
törlésére irányuló nyilatkozat megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
367/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács jogutódja, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatási támogatása előirányzat 2009. évi
keretéből Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Támogatott) részére, a
„18+1 fő szállítására alkalmas közösségi busz beszerzése” tárgyú fejlesztés megvalósítására
090000609L számon megkötésre került támogatási szerződése ügyében – a Támogatott
kérelmére – hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztés tárgyát képező Volkswagen Crafter kisbuszt
2013. június 1-jétől, a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Cs. Tóth Kft. (a
továbbiakban Bérbevevő) között megkötésre került bérleti szerződés szerint, a Támogatott a
Bérbevevőnek bérbe adja és azt a Bérbevevő üzemeltesse.
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. október 4.

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. szeptember 27
-ei ülésén hozott határozataiból:
368/2013. (IX. 27) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013-ban Hajdú-Bihar Megye
Önkormányzatának kitüntető díjait a következő személyeknek adományozza:
I.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának BOCSKAI ISTVÁN-díját” munkájáért,
társadalmi megbízatása kimagasló színvonalú teljesítéséért, közéleti tevékenységéért
és több évtizedes munkásságáért:
1./ Cs. Nagy Zoltán
2./ Dr. Márton Ildikó
3./ Péter Imre

II.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KÖLCSEY FERENC-díját” a
kulturális élet, az irodalom, a művészetek és a közművelődés terén kifejtett magas
színvonalú alkotó tevékenységéért:
1./ Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptánc Együttes
2./ Reszeginé Nagy Mária
3./ Vámospércsi Népdalkör

III.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának
kiemelkedő pedagógiai munkásságáért:

MARÓTHI

GYÖRGY-díját”

1./ Baji-Gál Ferencné
2./ Suba Sándor
3./ Zeke-Hajas Lajosné
IV.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KOVÁCS PÁL-díját” a sportban elért
kiemelkedő eredményei, illetve kimagasló színvonalú sportvezetői, sportoktatói,
sportpedagógusi munkája alapján:
1./ Ács Péter
2./ Kertészné Szentesi Éva

V.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának ARANY SÁNDOR-díját” a megye
mezőgazdaságának fejlesztése, a mezőgazdaságból élők életminőségének javítása
érdekében végzett tevékenységéért:
1./ Ádány József

VI.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának NEMZETISÉGI-díját” a megyében élő
nemzeti és etnikai nemzetiségek nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi
hagyományainak megőrzése, valamint a nemzetiségi jogok védelme és gyakorlása, az
integrált nevelés-oktatás elősegítése érdekében végzett tevékenységéért:
1./ Muszka Sándor Vince
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VII.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete-díját” a helyi
civil társadalom épülése érdekében végzett kimagasló tevékenységéért:
1./ Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet

VIII. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának a Civilek Támogatásáért-díját” a civil
szervezetek szponzoraként vagy mecénásaként, illetve a szervezetek együttműködő
partnereként végzett, a civil szektor fejlődését elősegítő kimagasló tevékenységéért:
1./ Mohácsi Lászlóné
IX.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Önzetlenség-díját”
tevékenységével hozzájárulva Hajdú-Bihar megyében az értékteremtéshez:

önzetlen

1./ Dr. Benke Mária
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló
15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet alapján a díjakat a Megye Napján, a közgyűlés ünnepi
ülése keretében adja át.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
2013. november 22.

Debrecen, 2015. május 15.

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

