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TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI 

DÖNTÉSEKRŐL 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) 

önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról tájékoztatom a Képviselő-testületet: 

 

40/2018. (II. 22.) 

 

A Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület elnökével a támogatási megállapodást megkötöttük, a 

támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk. 

 

42/2018. (II. 22.) 

 

A 3-D Sportegyesület elnökével a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget a 

megállapodás szerint átutaltuk. 

 

43/2018. (II. 22.) 

 

A Martinka Lakosokért Egyesület elnökével a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási 

összeget a megállapodás szerint átutaltuk. 

 

44/2018. (II. 22.) 

 

A Sámsonkerti Lakosokért Egyesület elnökével a támogatási megállapodást megkötöttük, a 

támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk. 

 

46/2018. (II. 22.) 

 

Az Iskolánkért Alapítvány elnökével a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget 

a megállapodás szerint átutaltuk. 

 

49/2018. (II. 22.) 

 

A Martinkáért Egyesület elnökével a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget a 

megállapodás szerint átutaltuk. 

 

50/2018. (II. 22.) 

 

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület elnökével a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási 

összeget a megállapodás szerint átutaltuk. 

 

54/2018. (II. 22.) 

 

A HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége lelkészével a támogatási megállapodást megkötöttük, a 

támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk. 

 

56/2018. (II. 22.) 

 

A Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet vezetőjével a támogatási megállapodást megkötöttük, a 

támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk. 
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57/2018. (II. 22.) 

 

A Szent Család Plébánia lelkészével a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget 

a megállapodás szerint átutaltuk. 

  

58/2018. (II. 22.) 

 

Az Iskolánkért Alapítvány elnökével az iskolabusz vásárlására vonatkozó támogatási megállapodást 

megkötöttük, a támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk. 

 

89/2018. (III. 21.) 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson város városközpontjának 

funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó ingatlan értékesítésével összefüggő visszavásárlási 

jogával nem él, erről a szerződéses partnert értesítettük. 

 

90/2018. (III. 21.) 

 

Horváth Jánosné 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 31. sz. alatti lakos vállalkozóval a területhasználati 

szerződés megkötésre került. 

 

91/2018. (III. 21.) 

 

A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásának lebonyolításához szükséges 

önerő rendelkezésre állásához az előirányzat átcsoportosításra került a költségvetési rendeletben. 

 

92/2018. (III. 21.) 

 

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” tulajdonát képező Dobogómajor-Cserszegtomaj 

üdülési jogának megvételére az ajánlattétel megtörtént. 

 

94/2018. (III. 29.) 

 

A Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról szóló Képviselő-testületi 

határozatot a szakmai vezetőnek megküldtük. 

 

95/2018. (III. 29.) 

 

A Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségre a haszonkölcsön 

szerződést Erdős-Mózes Emese Tünde egyéni vállalkozóval megkötöttük. 

 

96/2018. (III. 29.) 

 

A 2018. évi összesített közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodtunk. 

 

98/2018. (III. 29.) 

 

A 471-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszán közvilágítási berendezések tulajdonba vételéről a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása megtörtént. 
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100/2018. (III. 29.) 

 

A lejárt idejű határozatok elfogadásáról szóló jelentés átvezetése a határozatok nyilvántartásában 

megtörtént. 

 

102/2018. (IV. 13.) 

 

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” tulajdonát képező, debreceni 772 hrsz-ú, 

ténylegesen a 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21. szám alatt található telephely értékesítésének 

hozzájárulásáról szóló Képviselő-testületi döntést továbbítottuk a Közgyúlésnek. 

 

103/2018. (IV. 13.) 

 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént. 

 

104/2018. (IV. 13.) 

 

A Hajdúsámson 543/3 hrsz-ú ingatlanon lévő II. világháborús szovjet-orosz katonai emlékmű és 

hadisír a debreceni Orosz hadifogoly temetőbe történő áthelyezésének támogatásáról a Rekultíva 

Környezetvédelmi és Innovációs Kft.-t értesítettük. 

 

Határozati javaslat: 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) 

bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el: 

 

 40/2018. (II. 22.),     42/2018. (II. 22.),     43/2018. (II. 22.),   44/2018. (II. 22.),  46/2018. (II. 22.),  

 49/2018. (II. 22.),     50/2018. (II. 22.),     54/2018. (II. 22.),   56/2018. (II. 22.),  57/2018. (II. 22.),   

 58/2018. (II. 22.),     89/2018. (III. 21.),    90/2018. (III. 21.),  91/2018. (III. 21.), 92/2018. (III. 21.),    

 94/2018. (III. 29.),    95/2018. (III. 29.),    96/2018. (III. 29.),  98/2018. (III. 29.),100/2018. (III. 29.), 

102/2018. (IV. 13.), 103/2018. (IV. 13.), 104/2018. (IV. 13.). 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásának tényét. 

  

Határidő: 2018. május 10. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

Hajdúsámson, 2018. április 19.          

 

                                        

          Dr. Danku József 

jegyző 

 

 

 


