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Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2017. évi támogatás  
elszámolásának jóváhagyására és  

a 2018. évi támogatások megállapítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. A helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2017. évi támogatásának 

elszámolása  

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtaknak megfelelően a Hajdúsámson Város Önkormányzata 

által az érintett szervezetek részére 2017. évben nyújtott pénzügyi támogatások elszámolása 

megtörtént. A Pénzügyi és Gazdasági Osztály a kifizetett támogatásokról és azok elszámolásáról a 

következő összefoglaló kimutatást készítette el: 

 

Sorsz. 

 

Szervezet megnevezése 

 

Határozat száma 

Megítélt és 

kifizetett 

összeg (Ft) 

Elszámolt 

összeg (Ft) 

1. 

Hajdúsámsoni Technikai 

Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős 

Egyesület 

46/2017. (II. 23.) öh  9 000 000 

 

9 000 000 

2. 3-D Sportegyesület 47/2017. (II. 23.) öh 2 700 000 2 700 000 

3. 
Hajdúsámsoni Harangi Imre 

Sportegyesület 
45/2017. (II. 23.) öh 4 000 000 4 000 000 

4. Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 44/2017. (II. 23.) öh  2 000 000    2 000 000    

5. 
Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub 

Egyesület 
50/2017. (II. 23.) öh 200 000 200 000 

6. Martinkai Lakosokért Egyesület 48/2017. (II. 23.) öh 200 000 200 000 

7. Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 49/2017. (II. 23.) öh 300 000 300 000 

8. Iskolánkért Alapítvány 51/2017. (II. 23.) öh 1 100 000 1 100 000 

9. Csapókerti Iskoláért Alapítvány 52/2017. (II. 23.) öh 300 000 300 000 

10. 
Sámson Erejével a Romákért 

Alapítvány 
53/2017. (II. 23.) öh 200 000 200 000 

11. Lépéselőny Közhasznú Egyesület 55/2017. (II. 23.) öh 100 000 100 000 

12. 
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar 

Megyei Egyesülete 
56/2017. (II. 23.) öh 100 000 100 000 

13. 
Magyar Pünkösdi Egyház 

Hajdúsámsoni „Élet” Gyülekezete 
58/2017. (II. 23.) öh 300 000 300 000 

14. Szent Család Plébánia 63/2017. (II. 23.) öh 300 000 300 000 

15. 
HIT Gyülekezete hajdúsámsoni 

közössége 
60/2017. (II. 23.) öh 300 000 300 000 
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16. 
Hajdúsámsoni Református 

Egyházközség 
61/2017. (II. 23.) öh 500 000 500 000 

17. 
Hajdúsámsoni Görögkatolikus 

Szervezőlelkészség 
59/2017. (II. 23.) öh 300 000 300 000 

18. Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet 62/2017. (II. 23.) öh 300 000 300 000 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak figyelembevételével döntsön a 

szervezetek 2017. évi elszámolásáról. 

 

1. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős 

Egyesület 2017. évi, 9 000 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

2. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy a 3-D Sportegyesület 2017. évi, 2 700 000 Ft összegű 

támogatásának elszámolását elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület 2017. évi, 4 000 

000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

4. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 2017. évi, 2 000 000 Ft 

összegű támogatásának elszámolását elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
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5. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület 2017. évi, 

200 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

6. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy a Martinkai Lakosokért Egyesület 2017. évi, 200 000 Ft 

összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

7. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 2017. évi, 300 000 Ft 

összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

8. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy az Iskolánkért Alapítvány 2017. évi, 1 100 000 Ft összegű 

támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

9. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy a Csapókerti Iskolánkért Alapítvány 2017. évi, 300 000 Ft 

összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
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10. Határozati javaslat: 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy a Sámson Erejével a Romákért Alapítvány 2017. évi, 200 000 

Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

11. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy a Lépéselőny Közhasznú Egyesület 2017. évi, 100 000 Ft 

összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

12. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 

előírtak alapján - elhatározza, hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 2017. 

évi, 100 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

13. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a 2017. március 14. napján aláírt Támogatási 

Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, hogy a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni 

Élet Gyülekezete 2017. évi, 300 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

14. Határozati javaslat: 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a 2017. március 14. napján aláírt Támogatási 

Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, hogy a Szent Család Plébánia 2017. évi, 300 000 Ft 

összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
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15. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a 2017. május 25. napján aláírt Támogatási 

Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, hogy a HIT Gyülekezete 2017. évi, 300 000 Ft 

összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

16. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a 2017. április 20. napján aláírt Támogatási 

Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Református Egyházközség 

2017. évi, 500 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

17. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a 2017. március 23. napján aláírt Támogatási 

Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Görögkatolikus 

Szervezőlelkészség 2017. évi, 300 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

18. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a 2017. március 27. napján aláírt Támogatási 

Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet 2017. 

évi, 300 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

II.  A helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi támogatása  

Hajdúsámson Város Önkormányzata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletében (Rendelet) meghatározott keretek között 

támogatja a település önszerveződő közösségeit. 

A Rendelet alapján a Képviselő-testület dönt a támogatások odaítéléséről, melyet előzetesen a 

bizottságok, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményez. 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a működési célú pénzeszköz átadások 

államháztartáson kívülre előirányzaton a civil szervezetek támogatására 15 150 000 Ft, az 

egyházak támogatására 2 000 000 Ft került elfogadásra.  

A civil szervezetek támogatása önként vállalt feladat, így az elfogadott összegen túli további 

kötelezettségvállalás szakmailag nem támogatható. 
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A támogatások odaítélésénél figyelembe kell venni az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdését, mely szerint: 

„Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett 

a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-

előkészítőként részt vett, 

b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, 

helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési 

ügynökség vezető tisztségviselője, 

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 

d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy 

tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett 

tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az 

olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve 

ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti 

személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének 

tagja.” 

 

A 2018. évre vonatkozóan 18 szervezet nyújtott be pályázatot önkormányzati támogatásra. 

A támogatási igényekkel kapcsolatos információkat a következő táblázatban foglaltuk össze a 

döntések meghozatalának támogatása érdekében. 

 

1. A Rendelet hatálya alá tartozó szervezetek igényei: 

Sor 
szám 

Az igény 
benyújtásának 

ideje, 
iktatószáma 

Szervezet 
megnevezése 

A szervezetek 2018. évi tervezett 
céljai és hozzárendelt összegek (Ft) 

2018. évi 
igényelt 

támogatás 
összege (Ft) 

1. 2018.01.30. 
I.417-1/2018. 

Hajdúsámsoni 
Polgárőr 
Egyesület 

- járművek biztosítási díja:          130 000 
- fenntartási költségek:            1 300 000 
- szolgálati díjak:                      2 330 000 
- rezsi ktg. és egyéb ktg.:           640 000 
- képzések:                                 300 000 
- Polgárőrnap:                             300 000 
- kispolgárőrök:                           250 000 
- felszerelés:                            1 550 000 

6 800 000 

2. 2018.01.30. 
I.416-1/2018. 

Hajdúsámsoni 
Harangi Imre 
Sportegyesület 

- közös költségek                     3 770 000 
- ökölvívó szo.                         4 500 000 
- fogathajtó szo.                          500 000 
- asztalitenisz szo.                      500 000 

9 270 000 
 

3. 2018.01.30. 
I.427-1/2018. 

Hajdúsámsoni 
Technikai 
Tömegsport és 
Ifjúsági 
Szabadidős 
Egyesület 

- működési és általános költségekre:                            
 

 10 000 000 
 
 
 
 
 

4. 2018.01.23. 
I.381-1/2018. 

3-D 
Sportegyesület 

-  általános ktg.                           300 000  
- kézilabda szako.                    1 090 000  
- íjász szako.                           2 850 000 
- sakkszako.                               300 000 

3 898 000 

5. 2018.01.31. 
I.439-1/2018. 

Martinkai 
Lakosokért 
Egyesület 

- működési és általános  
költségek                                    170 000 
- kisértékű eszközbeszerzési  
pályázatra önrész                       430 000 

600 000 

6. 2018.01.26. 
I.386-1/2018. 

Sámsonkerti 
Lakosokért 
Egyesület 

- nyári tábor                                150 000 
- sportnap                                   100 000 
- kert mozi                                     50 000 
- adventi készülődés                     50 000 
- könyvelő, működési ktg.           190 000 
- Mikulás csomag                         50 000 

650 000 
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7. 2018.01.30. 
I.418-1/2018. 

Hajdúsámsoni 
Életfa 
Nyugdíjasklub 
Egyesület 

- működésre                                 60 000                    
- kirándulásra                              200 000 
- idősek napja                               40 000 

300 000  

8. 2018.01.31. 
I.445-1/2018. 

Iskolánkért 
Alapítvány 

- iskolabusz                           3 560 000 
- működésre                             240 000                  
 

 3 800 000 

9. 2018.01.30. 
I.419-1/2018. 

Csapókerti 
Iskoláért 
Alapítvány 
 

- tanulmányi kirándulás 250 000 

10. 2018.01.29. 
I.391-1/2018. 

Sámson Erejével a 
Romákért 
Alapítvány 

- családi nap                               200 000 
- roma kultúra napja                   100 000 

300 000 

11. 2018.01.30. 
I.404-1/2018. 

Martinkáért 
Egyesület 
 

- működési költségekre              171 000 
- pályázati önerő                         429 000 

600 000 

12. 

 

2018.01.31. 
I.447-1/2018. 

Lépéselőny 
Közhasznú 
Egyesület 

- álláskeresőkkel való foglalkozás 
- rendezvények, programok  

200 000 

1+12.   ÖSSZESEN:    36 668 000 

 
2. A Rendelet hatálya alá nem tartozó további egyéb szervezetek is nyújtottak be támogatási 

igényt a 2018. évre vonatkozóan: 
 

Sor 
szám 

 

Az igény 
benyújtásának 

ideje, 
iktatószáma 

Szervezet 
megnevezése 

Tervezett célok 2018. évre 2018. évi 
igényelt 

támogatás 
összege (Ft) 

1. 
 

2018.01.30. 
I.421-1/2018. 

Magyar Pünkösdi 
Egyház 
Hajdúsámsoni 
„Élet” gyülekezete 

- működési költségekre 
 

300 000 
 
 
 

2. 2018.01.26. 
I.383-1/2018. 

Hajdúsámsoni 
Görögkatolikus 
Szervező 
Lelkészség 

- közösségi programokra                300 000 

3. 2018.01.30. 
I.394-1/2018. 

HIT Gyülekezete 
hajdúsámsoni 
közössége 

- közösségi kulturális program 500 000 

4. 2018.01.31. 
I.446-1/2018. 

Hajdúsámsoni 
Református 
Egyházközség 

- 12. Vakációs Bibliahét gyermektábor                              500 000 

5. 2018.01.31. 
I.438-1/2018. 

Hajdúsámsoni 
Baptista 
Gyülekezet 

- foglalkoztató eszközök               50 000 
- karácsonyi ajándékra                 50 000 
- hangszer vásárlására                 80 000 
- hálaadó nap                               20 000 
- kivetítő a gyerekterembe          150 000 

350 000 

6. 2018.01.29. 
I.392-1/2018. 

Szent Család 
Plébánia 

- működési költségekre 
 

300 000 

1+6.   ÖSSZESEN: 
 

 2 250 000 

   MINDÖSSZESEN: 38 918 000 

 
A Rendelet hatálya alá nem tartozó egyéb szervezet támogatása az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről, átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján, a támogatással történő 

elszámolás pedig a Képviselő-testület döntésének megfelelően elkészített Támogatási 

Megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján és annak figyelembevételével 

döntsön a szervezetek, kérelmek támogatásáról. 

1. Határozati javaslat: 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 

(4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) 2018. évi támogatásának összegét 

 

………………….. forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

2. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Harangi Imre 

Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2018. évi támogatásának összegét 

………………….. forintban állapítja meg. 

 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
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3. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport 

és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) 2018. évi támogatásának 

összegét 

  ………………….. forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

4. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a 3-D Sportegyesület (4251 

Hajdúsámson, Ág u. 10.) 2018. évi támogatásának összegét 

  ………………….. forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

5. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

- a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 

Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) 2018. évi támogatásának összegét 

  ………………….. forintban állapítja meg. 
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A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 
 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

6. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

- a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 

(4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Dombos u. 83.) 2018. évi támogatásának összegét 

  ………………….. forintban állapítja meg. 

 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 
 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

7. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub 

Egyesület (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2018. évi támogatásának összegét 

 
  ………………….. forintban állapítja meg.  
 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
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A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

8. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével az Iskolánkért Alapítvány (4251 

Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) 2018. évi támogatásának összegét 

………………….. forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

9. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Csapókerti Iskoláért Alapítvány (4033 

Debrecen, Jánosi u. 86.) 2018. évi támogatásának összegét 

………………….. forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
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10. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Sámson Erejével a Romákért 

Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Vámospércsi út 10.) 2018. évi támogatásának összegét 

………………….. forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

11. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Martinkáért Egyesület (4251 

Hajdúsámson, Debreceni út 78.) 2018. évi támogatásának összegét 

………………….. forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 

  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 
12. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Lépéselőny Közhasznú Egyesület 

(4026 Debrecen, Csap u. 36.) 2018. évi támogatásának összegét 

………………….. forintban állapítja meg. 
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A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

13. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről, átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet” Gyülekezete 

(4251 Hajdúsámson, Toldi u. 26.) 2018. évi támogatásának összegét 

………………….. forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

14. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 

átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Görögkatolikus Szervezőlelkészség (4251 

Hajdúsámson, Árpád u. 57.) 2018. évi támogatásának összegét 

 

………………….. forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

15. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 

átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége (4251 

Hajdúsámson, Rákóczi u. 17.) 2018. évi támogatásának összegét 

 

………………….. forintban állapítja meg. 

 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 
16. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 

átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Református Egyházközség (4251 

Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) 2018. évi támogatásának összegét 

 

………………….. forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
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17. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 

átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet (4251 Hajdúsámson, 

Nagyszőlőskert u. 4.) 2018. évi támogatásának összegét 

 

………………….. forintban állapítja meg. 
 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

18. Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 

átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a Szent Család Plébánia (4251 Hajdúsámson, Béke u. 1.) 2018. 

évi támogatásának összegét 

 
………………….. forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

 a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
III. Felhalmozási kiadásokat érintő támogatási igények 

Az Iskolánkért Alapítvány kuratóriumi elnöke azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az 

iskolabusz megvásárlását anyagi segítség nyújtásával támogassa. 

A busz vételára kb. 8 000 000 Ft. Az alapítványi tőkéből, az alapítvány egyéb forrásaiból és a 

támogatásokból 2017. december 31. napjáig 4 440 000 Ft összeget sikerült összegyűjteni. A hiányzó 

összegre 3 560 000 Ft-ra kérik a támogatás megállapítását. 
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Az Iskolánkért Alapítvány támogatása az önként vállalt feladatok közé tartozik. 

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 

tudja biztosítani előirányzat átcsoportosítással. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

19. Határozati javaslat:  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az Iskolánkért Alapítvány (4251 

Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlása céljából ……………………. forint 

összegű támogatást nyújt. 

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 

biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 

kívülre soron. 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg: 

Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.   

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2018. december 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály 

részére történő benyújtásával. 

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 

módosításában kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá 

gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési 

rendeletben történő átvezetéséről. 

Határidő:  értesítésre:  2018. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2018. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
A Martinkáért Egyesület pályázatot szeretne benyújtani a Nonprofit szervezetek kisértékű 

eszközbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1.-23-1-17) című pályázatra, mely a támogatást igénylő 

szervezet eszközállományának fejlesztésére szolgál, hogy ezáltal megújulhassanak a helyi 

közösségek. A pályázatra támogatási kérelmet nyújtanak be a pályázati felhívás 3.6.1. pontjában 

felsorolt területen található egyesületek. A támogatás maximális összege 1 M Ft, a támogatás 

maximális mértéke 70%, ez alapján az egyesületeknek 1 M Ft támogatási összeghez 429 000 Ft 

önerőt kell biztosítani. Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor képviselő-

testületi határozattal igazolni kell. A kérelem benyújtására 2017. december 30. napjától 2020. 

december 31. napjáig van lehetőség. Az egyesület elnöke kéri, hogy a pályázathoz szükséges önerőt 

biztosítsa az önkormányzat az egyesület részére. 

A Martinkáért Egyesület támogatása az önként vállalt feladatok közé tartozik. 

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 

biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 

kívülre soron. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
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20. Határozati javaslat:  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Martinkáért Egyesület (4251 

Hajdúsámson, Debreceni út 78.) részére a Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése 

(kódszáma: VP6-19.2.1.-23-1-17) című pályázat önerejének biztosítása céljából maximum bruttó 

429 000 Ft összegű támogatást nyújt.  

A Támogatási megállapodás megkötésének feltétele, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesüljön.  

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 

biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 

kívülre soron.  

A pályázat negatív elbírálása esetén a biztosított önerő támogatás kerüljön vissza a fejlesztési 

céltartalékok közé. 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg: 

Határidő: a szerződéskötést követő 15 napon belül.   

A pénzügyi támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje: legkésőbb a pályázat 

keretében megkötött Támogatói Okiratban szereplő pénzügyi elszámolás végső határideje. Az 

elszámolás módja: a számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére 

történő benyújtása. 

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 

módosításában kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá 

gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési 

rendeletben történő átvezetéséről. 

Határidő:  értesítésre: 2018. március 10. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
A Martinkai Lakosokért Egyesület pályázatot szeretne benyújtani a Nonprofit szervezetek kisértékű 

eszközbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1.-23-1-17) című pályázatra, mely a támogatást igénylő 

szervezet eszközállományának fejlesztésére szolgál, hogy ezáltal megújulhassanak a helyi 

közösségek. A pályázatra támogatási kérelmet nyújtanak be a pályázati felhívás 3.6.1. pontjában 

felsorolt területen található egyesületek. A támogatás maximális összege 1 M Ft, a támogatás 

maximális mértéke 70%, ez alapján az egyesületeknek 1 M Ft támogatási összeghez 429 000 Ft 

önerőt kell biztosítani. Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor képviselő-

testületi határozattal igazolni kell. A kérelem benyújtására 2017. december 30. napjától 2020. 

december 31. napjáig van lehetőség. Az egyesület elnöke kéri, hogy a pályázathoz szükséges önerőt 

biztosítsa az önkormányzat az egyesület részére. 

A Martinkai Lakosokért Egyesület támogatása az önként vállalt feladatok közé tartozik. 

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 

biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 

kívülre soron. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
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21. Határozati javaslat:  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Martinkai Lakosokért Egyesület 

(4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) részére a Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése 

(kódszáma: VP6-19.2.1.-23-1-17) című pályázat önerejének biztosítása céljából maximum bruttó 

429 000 Ft összegű támogatást nyújt.  

A Támogatási megállapodás megkötésének feltétele, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesüljön.  

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 

biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 

kívülre soron.  

A pályázat negatív elbírálása esetén a biztosított önerő támogatás kerüljön vissza a fejlesztési 

céltartalékok közé. 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg: 

Határidő: a szerződéskötést követő 15 napon belül.   

A pénzügyi támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje: legkésőbb a pályázat 

keretében megkötött Támogatói Okiratban szereplő pénzügyi elszámolás végső határideje. Az 

elszámolás módja: a számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére 

történő benyújtása. 

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 

módosításában kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá 

gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési 

rendeletben történő átvezetéséről. 

Határidő:  értesítésre: 2018. március 10. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
Hajdúsámson, 2018. február 14.   
 
 
 

   Antal Szabolcs 
               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ***A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Ludmány Lajosné, Márkus Mónika   

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető  

Jogi és Szervezési Osztály: Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  
 


