
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 

 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az előző, munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

az alábbi tájékoztatást adom: 

 

1. 2018. március 1. napján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatója a Polgári 

Védelem Napja alkalmából Nagyházi Gábor közbiztonsági referens részére a 

Katasztrófavédelem munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő 

tevékenysége elismeréseként főigazgatói ajándéktárgyat adományozott. Munkájához 

további sok sikert kívánok. 

 
2. 2018. március 6. napján a „SZIB-ÉP” Építőipari Kft. Hajdúsámsoni Betonkeverő üzem 

és Térburkolólap Gyár ünnepélyes átadási rendezvényén vettem részt.  

 

3. 2018. március 7. napján az ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 számú „Az egészségügyi 

alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámsonban” és az ÉAOP-

4.1.5-092009-01000 számú „A Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat és a 

Gyermekjóléti Szolgálat akadálymentesítése Hajdúsámsonban” című projektek záró 

utánkövetéses helyszíni ellenőrzésére került sor.  

A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrök kérték az aláírásra jogosult személyében 

történt változást a Közreműködő Szervezet részére változás bejelentés keretében 

jelezni, mely kérésnek eleget tettünk.  

 

4. 2018. március 14. napján az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. 

évfordulójára emlékeztünk. Köszönöm a színvonalas rendezvény szervezésében 

résztvevők munkáját. 

 

5. 2018. március 21. napján a Debreceni Rendőrkapitányság 2017. évi 

tevékenységének évértékelő munkaértekezletén vettem részt.  

 

6. A közfoglalkoztatási programok lépcsőzetesen indulnak. A programokban tervezett 

létszámot eddig sikeresen feltöltöttük.  

 
7. A Képviselő-testület 217/2016. (VIII. 11.) öh sz. határozatával döntött arról, hogy 

pályázatot nyújt be a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program pályázatra, 

a Radnóti utcai játszótér (hrsz.: 250/85); a Csokonai utcai játszótér (hrsz.: 1788/10, 

1788/11) alatti ingatlanok tekintetében D típusú sportpark igénylésére vonatkozóan. A 

testület döntése alapján a pályázatok haladéktalanul benyújtásra kerültek. Az eljárás 

eredményére egészen 2018. március 9. napjáig kellett várnunk, amikor 1 db D típusú 

sportpark megépítését támogató döntésről kaptunk értesítést. A Program keretében 

az önkormányzat által biztosított ingatlanon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

háttérintézménye, a Nemzeti Sportközpontok a kültéri sportparkok létrehozása 

érdekében fejlesztést végez, mely során az előállított sportparkok ellenérték nélkül az 

önkormányzat tulajdonába kerülnek.  

 
Tekintettel arra, hogy a Minisztérium döntése alapján Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 1 db D típusú sportpark megépítését támogató döntésben részesült, 

a testületi határozatban meghatározott 2 db helyszín közül a központi elhelyezkedés 



miatt a Radnóti úti játszótéren valósulhat meg a sportpark, mely sportpark alapterülete 

150 nm. A sportpark által biztosított sportolási lehetőségek a  következőek: 

húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítése, 

létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos korlát. A beruházás 

lebonyolításával megbízott szervezet a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.  

A sportparkok megvalósítására szolgáló későbbi források biztosításakor a még el nem 

bírált kérelmünk is figyelembevételre kerül a fejlesztések meghatározása során. 

 

8. A fel nem használt szabadságom terhére 2 napot (2018. február 27-28.) vettem 

igénybe. 

 

 

Hajdúsámson, 2018. március 23.  

 

 

 

 

Antal Szabolcs 

polgármester 

 

 
 




