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A határozati javaslat melléklete  

 

 

A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSULÁSI 

MEGÁLLAPODÁSA 

 

  

A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatai a 

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. február 18-án kelt 

társulási megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény alapján módosítják és a módosítással egységes szerkezetben az 

alábbiak szerint fogadják el: 

  

1./ A társulás neve: Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 

(továbbiakban: társulás) 
 

2./ A társulás székhelye:      4024 Debrecen Piac u. 20.  

 

3./ Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

 

4./ A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

 

1. Álmosd Község Önkormányzata 

Álmosd, Fő u. 10. (képv.: Köteles István polgármester) 
 

2. Bagamér Nagyközség Önkormányzata 

Bagamér, Kossuth u. 7. (képv.: Orvos Mihály polgármester) 
 

3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Debrecen, Piac u. 20. (képv.: Kósa Lajos polgármester) 
 

4. Fülöp Községi Önkormányzat 

Fülöp, Arany J. u. 19. (képv.: Hutóczki Péter polgármester) 
 

5. Hajdúbagos Község Önkormányzata 

Hajdúbagos, Nagy u. 101. (képv.: Szabó Lukács Imre polgármester) 
  

6. Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Hajdúsámson, Szabadság tér 5. (képv.: Hamza Gábor polgármester) 
 

7. Hajdúszovát Község Önkormányzata 

Hajdúszovát, Hősök tere 1. (képv.: Vass Sándor polgármester) 
 

8. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

Hosszúpályi, Szabadság tér 6. (képv.: Berényi András polgármester) 
 

9. Kaba Város Önkormányzata 

Kaba, Szabadság tér 1. (képv.: Szegi Emma polgármester) 
 

10. Kokad Községi Önkormányzat 

Kokad, Kossuth u. 60. (képv.: Ozsváth István polgármester) 
 

11. Konyár Község Önkormányzata 

Konyár, Rákóczi u. 24. (képv.: Dr. Fülep László polgármester) 
 



 2 

12. Létavértes Városi Önkormányzat  

Létavértes, Kossuth u. 4. (képv.: Menyhárt Károly polgármester) 
 

13. Monostorpályi Község Önkormányzata 

Monostorpályi, Bajcsy-Zs. u. 1. (képv.: Szabó József polgármester) 

 

14. Nagyhegyes Község Önkormányzata 

Nagyhegyes, Kossuth u. 2. (képv.: Bajusz Istvánné polgármester) 
 

15. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 

Nyírábrány, Ábrányi K. tér 6. (képv.: Nyíri Béla polgármester) 
 

16. Nyíracsád Község Önkormányzata 

Nyíracsád, Petőfi tér 8. (képv.: Dr. Nagy János polgármester) 
 

17. Nyíradony Város Önkormányzata 

Nyíradony, Árpád tér 1. (képv.: Tasó László polgármester) 
 

18. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 

Nyírmártonfalva, Kossuth  L. u. 38. (képv.: Kövér Mihály Csaba polgármester) 
 

19. Sáránd Község Önkormányzata 

Sáránd, Nagy u. 44. (képv.: Nagy Józsefné polgármester) 
 

20. Újléta Község Önkormányzata 

Újléta, Kossuth u. 20. (képv.: Szabó Sándor polgármester) 
 

21. Vámospércs Városi Önkormányzat 

Vámospércs, Béke u. 1. (képv.: Ménes Andrea polgármester) 

 

5./ A társulás időtartama:  

 

A felek e  társulási megállapodást határozatlan időre kötik. 

 

6./ A társulás jogállása: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 87. §-a  alapján a társulás jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulás, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. 

A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban 

meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit 

szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan 

vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 

hozzájárulásának mértékét. 

 

7./ A társulás feladat- és hatáskörei: 

 

- A társuláshoz csatlakozott önkormányzatok tulajdonában lévő, már nem működő  

települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja. 

- A rekultivációt követő utógondozási és monitoring feladatok ellátása. 

- A társulás működési területén keletkező hulladékok és egyéb megújuló 

energiaforrások hasznosításának elősegítése. 
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A fentiek alapján a társulás alaptevékenysége a nem veszélyes hulladék kezelése, 

ártalmatlanítása, hulladék újrahasznosítása.  

 

A társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

 

A Társulás az általános rendjétől eltérő feladatellátást nem végez. 

 

8./ A társulás vagyona: 
 

A társulás induló vagyona a társulás tagjai által a társulás rendelkezésére bocsátott 

összesen 3.600.000-Ft, azaz hárommillió-hatszázezer forint. A 14/2012. (XII.12.) sz. 

Társulási Tanács határozat alapján 2013. évtől 6.900.000 Ft készpénzösszegből áll az 

alábbiak szerint: 

 

A társulás tagjai a társulás működéséhez szükséges költségeket vagyoni hozzájárulásukkal 

teljesítik a település lélekszámához igazodóan akként, hogy a 0-2500 fő közötti település 

100.000.-Ft, a 2501-5000 fő közötti település 200.000.-Ft, az 5001-10.000 fő közötti 

település 300.000.-Ft, a 10.001-25.000 fő közötti település 500.000.-Ft, a 25.001 fő feletti 

település pedig 3.000.000.-Ft vagyoni hozzájárulást teljesít költségvetési évenként. 

Minden húszezer forint hozzájárulás egy szavazatra jogosít.  

 

Sszám Település neve Lakosság 

száma /fő/ 

Hozzájárulás 

összege /Ft/ 

Szavazat 

1.  Álmosd 1820 100.000.- 5 

2.  Bagamér 2722 200.000.- 10 

3.  Debrecen 205.591 3.000.000.- 150 

4.  Fülöp 1834 100.000.- 5 

5.  Hajdúbagos 2058 100.000.- 5 

6.  Hajdúsámson 12.149 500.000.- 25 

7.  Hajdúszovát 3198 200.000.- 10 

8.  Hosszúpályi 5927 300.000.- 15 

9.  Kaba 6483 300.000.- 15 

10.  Kokad 685 100.000.- 5 

11.  Konyár 2319 100.000.- 5 

12.  Létavértes 7309 300.000.- 15 

13.  Monostorpályi 2231 100.000.- 5 

14.  Nagyhegyes 2738 200.000.- 10 

15.  Nyírábrány 4126 200.000.- 10 

16.  Nyíracsád 4118 200.000.- 10 

17.  Nyíradony 8058 300.000.- 15 

18.  Nyírmártonfalva 2132 100.000.- 5 

19.  Sáránd 2439 100.000.- 5 

20.  Újléta 1087 100.000.- 5 

21.  Vámospércs 5616 300.000.- 15 

Összesen: 284.640.- 6.900.000 345.- 

 

A társuláshoz csatlakozó önkormányzat a település lakosságszámához igazodó, a jelen 

pontban rögzített összegű vagyoni hozzájárulást teljesít a csatlakozást követő 8 napon 

belül átutalás útján a társulás számlájára. 
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A társulás tagjai a társulás működéséhez szükséges vagyoni hozzájárulást az alapítás évét 

követő évtől kezdődően a jelen pontban rögzített táblázatban megjelölt összegekkel 

egyező mértékű befizetéssel biztosítják az erre vonatkozó döntéstől számított 60 napon 

belül. 
 

A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodásban rögzített feladatok 

vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás a fizetési 

határidő lejártát követő 15. naptól  beszedési megbízás benyújtására jogosult a fizetési 

kötelezettségét nem teljesítő társulási taggal szemben. Amennyiben a székhely 

önkormányzat nem tesz eleget a társulási megállapodásban vállalt fizetési 

kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, 

és arról, hogy a korábbi székhely önkormányzat elleni  beszedési megbízást nyújt be. 

 

A társulás vagyonát növeli a társulás által pályázat útján elnyert hazai, illetőleg európai  

uniós támogatások összege, melyeket csak a társulás céljainak megvalósítása érdekében 

lehet felhasználni.  

A társulási vagyon szaporulata a társulást illeti meg. 

9./ A társulás döntéshozó szerve: 
 

9.1. Társulási Tanács: 
 

A társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács. 

A Társulási Tanács a társulás tagjai által a társulási tanácsba delegáltakból áll.  
 

A társulás tagja az általa delegált képviselőt visszahívhatja. 
 

A Társulási Tanácsban a társulás tagjait a 8./ pont szerinti vagyoni hozzájárulás arányában 

illeti szavazati jog. Egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével.  
 

9.2. A Társulási Tanács feladat-, és hatáskörei: 
 

Hatáskörébe tartozik: 

- a társulási megállapodás módosításának kezdeményezése, 

- a társulási megállapodás megszüntetésének kezdeményezése, 

- a tag társulásból történő kizárása, 

- a Társulási Tanács elnökének, alelnökeinek megválasztása, visszahívása, 

- a társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása, 

- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 

- a tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, 

- a társulás tulajdonában lévő vagyon elidegenítése vagy megterhelése, 

- a társulást érintő egyéb döntések - a társulási megállapodás módosítása, a társulás 

megszüntetése, a társulásból történő kiválás, a társuláshoz történő csatlakozás 

kivételével – meghozatala. 

 

A feladatai közé tartozik a társulás működtetése, a feladatok ellátásának rendszeres és 

folyamatos ellenőrzése. 

 

9.3. A Társulási Tanács működése: 
 

A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő-testületek mindegyike 

jóváhagyta a társulási megállapodást  valamint a Társulási Tanácsba tagot delegált és a 

Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. Az alakuló ülést a társulási 

megállapodás aláírását követő 15 napon belül kell megtartani. 
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A Társulási Tanács döntéseit a Társulási Tanács ülésén határozattal hozza. Az ülést 

szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. Ugyancsak össze kell 

hívni, amennyiben a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó kérdésben kell dönteni, ha azt 

bármely tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza.  

 

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több, mint a 

felével rendelkező képviselő jelen van. A határozati javaslatról nyílt szavazással döntenek.  

 

Határozatképtelenség esetén az ülés eredeti időpontját követő 8 napon túl, de 30 napon 

belül terjedő időpontra kell a megismételt ülést összehívni.  

 

A tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási tanácsának érvényes döntéséhez 

a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, 

amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának egyharmadát. 

 

A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag 

igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több 

mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 

Minősített döntéshozatal szükséges az alábbi ügyekben: 

 

- Társulási megállapodás módosításának kezdeményezése társulási tag kizárása, 

- a társulás tulajdonában lévő vagyon elidegenítése vagy megterhelése. 

 

A társulás vagyona feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Társulás Tanács 

gyakorolja, illetve teljesíti.  

 

A társulás a Társulási Tanács által készített és elfogadott munkaterv alapján működik. A 

Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott helyettesítés rendje szerinti alelnök hívja össze - a napirend 

megjelölésével - és vezeti. A napirend összeállításában a tanács bármely tagjának 

indítványtételi joga van. 

 

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület 

üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 

jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által a tagjai közül felhatalmazott személy 

írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal vezetőjének. 

  

A társulási tanácsban szavazni személyesen lehet. A Társulási Tanács részletes működési 

szabályait - a szervezeti és működési szabályzatában - maga állapítja meg. 

 

 A Társulási Tanács tagjai feladatukat társadalmi megbízatásban látják el, tiszteletdíjban 

nem részesülnek, de igazolt költségeiket a társulás köteles megtéríteni. 

 

9.4. A Társulási Tanács elnöke, alelnökei: 
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Az alakuló ülésen a Társulási Tanács tagjai sorából elnököt és 4 alelnököt választ 

határozott időre, megbízatásuk az önkormányzati képviselői vagy alpolgármesteri  

megbízatásuk megszűnéséig szól. 

 

A Társulási Tanács elnöki és alelnöki tisztségeit polgármesterek nem tölthetik be.  
 

A Társulási Tanács az elnököt és a 4 alelnököt titkos szavazással választja meg. 

 

A társulást a Társulási Tanács elnöke képviseli harmadik személyekkel szemben, 

bíróságok és más hatóságok előtt. Az elnök intézkedik a Magyar Államkincstár Hajdú-

Bihar Megyei Igazgatóságánál a törzskönyvi nyilvántartásba-vétel, a nyilvántartott adatok 

változása esetén a változások átvezetése iránt. Az elnök gondoskodik a társulás éves 

mérlegének, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről. 

 

Az elnöki megbízatás megszűnik az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnésével, 

az elnököt delegáló önkormányzat általi visszahívásával, a Társulási Tanács által történő 

visszahívással, lemondással, vagy elhalálozással. 
 

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök megválasztásáig feladatait ellátni, az új 

elnök megválasztására irányuló tárulási tanácsülést haladéktalanul összehívni.  
 

A Társulási Tanács alelnökeinek megbízására az elnökre vonatkozó rendelkezések 

irányadóak azzal, hogy az elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem szűnik meg.  
 

A Társulási Tanács alelnöke az elnök akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által 

meghatározott helyettesítési szabályok szerint teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt, 

együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

 

10./ A Társulás működésének ellenőrzési rendje: 
 

A társulás a belső ellenőrzésről a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint gondoskodik. 
 

A társulás bármely tagja jogosult a társulás működését a társulási megállapodás keretei 

között gazdasági szempontból ellenőrizni. A társulás bármely tagja adatokat, 

információkat kérhet a társulás gazdálkodásáról. A kért adatokat, információkat a 

Társulási Tanács elnöke 30 napon belül köteles a tájékoztatást kérő tag részére írásban 

megadni. A társulás bármely tagja kezdeményezheti a társulás gazdálkodásának 

ellenőrzését. 

 

A társulás működését, gazdálkodását ellenőrizheti a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

és az Állami Számvevőszék. 

  

11./ A Társulás képviselete: 
 

 A társulást az elnök önállóan képviseli. Akadályoztatása esetén a társulás képviseletére a 

Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerinti alelnök jogosult. 
 

 A társulás jegyzése akként történik, hogy a kézzel, vagy géppel írt előírt, előnyomott, 

vagy nyomtatott társulási név alá az elnök önállóan írja a nevét. 

 

12./ A Társulás alkalmazottai:  
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A Társulás feladatainak ellátására projektirodát tarthat fenn, amelynek alkalmazottai felett a 

munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. Az alkalmazottak 

foglalkoztatásával felmerülő kiadások a Társulási Tanács által jóváhagyott tárgyévi 

költségvetésben kerülnek biztosításra.  

 

13./ A tagsági viszony: 
 

13.1. A  társulásból történő kiválás: 

 

A társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló minősített 

többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles 

meghozni és a társulás tagjaival közölni.   

 

A tagok tudomásul veszik, hogy a társulásból kiváló tag által befizetendő vagyoni 

hozzájárulás teljes összege a társulásnak a kiváló taggal szembeni jogszerű követelése.A 

kiváló tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulást teljesíteni és a kiválással a társulásnak 

okozott kárt megtéríteni. 

 

A tagok tudomásul veszik továbbá, hogy a kiválás időpontjáig a kiváló tag az általa 

teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza a társulástól. 

 

Kiválás esetén a társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányához 

igazodóan, figyelembe véve az esetleges kártérítési igényt és a társulást terhelő 

kötelezettségeket. A társulás a tag tulajdoni hányadát pénzben váltja meg. A társulás a 

kiváló taggal a kiválástól számított 6 hónapon belül köteles elszámolni, az elszámolás 

eredményét teljesíteni.  

 

13.2. Kizárás:  
 

A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával 

fontos okból kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt 

kötelezettségének ismételt felhívásra és határidőre nem tett eleget. Ilyen 

kötelezettségszegésnek minősül különösen a vagyoni hozzájárulás megfizetésének 

elmulasztása, amennyiben a tag e kötelezettségének az ismételt írásbeli felszólításban 

közölt határidőben sem tesz eleget 

 

A kizárás jogkövetkezményei megegyeznek a kiválás jogkövetkezményeivel. 

 

13.3. Csatlakozás a társuláshoz: 
 

A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet.  

 

A csatlakozás elhatározásához a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testülete 

legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel meghozott határozata szükséges, 

melynek tartalmaznia kell azt, hogy a képviselő-testület a társulási megállapodás 

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri és biztosítja a megállapodásban 

rögzített vagyoni hozzájárulást. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.  
 

A társuláshoz történő csatlakozás hozzájárulásához a társulásban résztvevő valamennyi 

tag képviselő-testületnek minősített többséggel hozott határozata szükséges. 
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A csatlakozás elfogadása esetén a társulási megállapodást módosítani szükséges, és a 

változást a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei  Igazgatóságához az elnöknek be 

kell jelenteni. 

  

14./ A Társulási megállapodás módosítása, a Társulás megszűnése 

 

A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését a társulás bármely tagja 

kezdeményezheti. A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről a 

kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 
 

A társulás megszűnik: 

- a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben 

szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

- b) ha a társulás tagjai a Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt 

elhatározzák; 

- c) a törvény erejénél fogva; 

- d) a bíróság jogerős döntése alapján. 

A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. A társulás 

megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a társulás tagjait 

az általuk teljesített vagyoni hozzájárulás arányában illeti meg.A társulás 

kötelezettségeiért a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. 

 

  15./ Tájékoztatás a társulás működéséről 

 

15.1. A Társulási Tanács elnöke a gazdasági év végén a társulás tagjait tájékoztatja a 

társulás gazdálkodásáról, működéséről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 

megvalósulásáról.  

A társulás tagjai (a képviselő-testületek) minden évben megtárgyalják a társulás 

működésének tapasztalatait, döntenek a működéshez szükséges pénzeszközök 

költségvetésben történő elkülönítéséről. Valamennyi társulásban résztvevő 

önkormányzat e döntését legkésőbb a költségvetés elfogadásával egyidejűleg köteles 

meghozni. 

  

15.2. A társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatóságok, 

valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a társulás által végzett tevékenység 

ismertetésére, elfogadtatására.  

A társulás tagjai a teljes pályázati időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos 

tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely 

alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez /pl. települési 

lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi 

kiadvány megjelentetése/. 

 

16./ Záró rendelkezések 

 

1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait Debrecen Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala látja el. 

 

2. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során 

felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. A társult 

önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben 
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bármelyik képviselő-testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati 

érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, továbbá 

abban, hogy a kereset benyújtása előtt a képviselő-testület kéri az egyeztető bizottság 

állásfoglalását. 
 

A jelen társulási megállapodás valamennyi tag aláírásával lép hatályba. Az aláírást 

követően meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője részére 

törvényességi ellenőrzés, valamint a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei  

Igazgatósága részére nyilvántartásba vétel céljából.  

 

 

Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

Debrecen, 2013. ......................... „ …” 

 

 

 
 
 

 

Álmosd   
polgármestere 

 
 
 

Bagamér 
polgármestere 

 
 
 

                       Debrecen 
polgármestere 

…/2013. (….)…. . határozat alapján 

 
 
 

Fülöp 
polgármestere 

…/2013. (….) …. . határozat alapján 

 
 
 

Hajdúbagos 
polgármestere 

…/2013. (….) határozat alapján 
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polgármestere 

…/2013. (….) …. határozat alapján 
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…/2013. (….) …. . határozat alapján 
 
 
 

Hosszúpályi  
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…/2013. (….) … . határozat alapján 
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polgármestere 
…/2013. (….) ….. . határozat alapján 
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polgármestere 

…/2013. (….) ….. . határozat alapján 
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polgármestere 

…/2013. (….) …... határozat alapján 
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polgármestere 

…/2013. (….) ….. határozat alapján 
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polgármestere 

…/2013. (….) ….. . határozat alapján 

…/2013. (….) ….. . határozat alapján 
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polgármestere 

…/2013. (….) ….. . határozat alapján 

…/2013. (….) ….. határozat alapján 
 
 
 

Vámospércs 
polgármestere 

…/2013. (….) ….. határozat alapján 
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