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5. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a Sámson Dent Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Köztemető üzemeltetője által a 2018. évre vállalt fejlesztésekről 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés a köztemetőröl és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

9. Előterjesztés a Hajdúsámsoni 47 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés J   S  ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés Magyar Telekom Nyrt. szerződés módosítás bérleti díj vonatkozásában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. Előterjesztés a Hajdúsámson 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" megvételével, illetve 

ajándékozásával kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

13. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 
13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

14. Előterjesztés a Hajdúsámson-Sámsonkert, Budaházi utca egy szakaszának mart 
aszfaltburkolattal történő ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

1. n apirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi

költségvetésének végrehajtásáról. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
a rendeletet és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető: ismertette az előterjesztés jogszabályi hátterét. 2017. 
évben a bevétel 3 353 134 264 Ft, ez 88, 71 %-as teljesítést mutat. Az állami támogatások 100 
%-ban teljesültek, a pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről esetében kisebb a 
teljesítési arány, mivel a közfoglalkoztatott programok áthúzódtak 2018 évre. A közhatalmi 
bevételek 111 %-ban teljesültek, ami segítette a 2018. évi költségvetés előállítását is. Az 
intézményi bevételek is teljesültek. A kiadási előirányzat teljesülése 1744 883 121 Ft, ez 46,16 
%. Az alacsony teljesítési arány oka a közfoglalkoztatási kiadások áthúzódása 2018. évre, a 
pályázatok megvalósulásának nagy része is 2018. évben várható. Az előterjesztésben a 
pályázati tevékenységek is felsorolásra kerültek: a 2017. évben megvalósult projektek és a 
2018. évre áthúzódó pályázatok, a közfoglalkoztatási pályázatok. A 2017. évi pénzmaradvány 
1 608 251 143 Ft, ebből szabad pénzmaradvány 231 915 601 Ft, melyből már került beépítésre 
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hozzájárulás a munkavégzés napjára 
Sírgondozók, fotósok, videósok által fizetendő temető 

404 enntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára 

Sírhely díjak 25 évre 

1. a tábla - urna sírhely /használati idő 10 év/ 3 500 

II. tábla első két sora díszsírhely
II. tábla (kettes sírhely) 24 680 
111.-XII. tábla /felnőtt egyes sírhely/ 2 500 

111.-XII. tábla /felnőtt kettes sírhely/ 5 OOO 

Az újraváltási díjak azonosak az első használati díj összegével 
Urnafülke használati díj 10 évre /első alkalommal/ 2 500 

Az újraváltási díj azonos az első használati díj összegével 

XVI-XIX-XV/b. tábla /felnőtt egyes sírhely/ 2 500 

XVIII-XX. tábla/ felnőtt kettes sírhely/ 5 OOO 

XXll/a urnafülke 2 500 

Sírbolt díjak 60 évre 

Kétszemélyes sírbolt helyének díja 120 OOO 

Négyszemélyes sírbolt helyének díja 180 OOO 

Temetőn belüli gyászautó (szállítás) 5 OOO 

9. n a J) i re n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni 47 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
tárgyában. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

133/2018. {V. 24.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva - elhatározza, hogy a 
hajdúsámsoni 47 hrsz-ú, ,,kivett beépítetlen terület" művelési ágú, 4084 m2 alapterületű ingatlant nem 
kívánja megvásárolni. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

Határidő: 2018. június 15. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

10. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés J  S  ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. A Pénzügyi 
Bizottság a határozati javaslatot elutasításra, a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság 
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elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

134/2018. CV. 24.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 5:81 § (1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy a 117/7 hrsz-ú ingatlan Ya tulajdoni 
hányadát (218,5 m2) értékesíti az ingatlan Ya tulajdoni hányadának jelenlegi tulajdonosának, Jakubecz 
Sándor (4251 Hajdúsámson, Garai utca 11.) lakosnak.

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 100.000 Ft, azaz százezer forint összegben határozza meg 
azzal, hogy az adás-vétel ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését J S  vállalja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 

Határidő: 2018. július 30. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

11. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Magyar Telekom Nyrt. szerződés módosítás bérleti díj 
vonatkozásában. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

135/2018. (V. 24.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva - elhatározza, 
hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Magyar Telekom jogelődje között (Westel 900 GSM 
Mobil Távközlési Zrt.) 1997. augusztus 14. napján létrejött és 1999. július 12. napján, valamint 2016. 
június 1. napján módosított, Hajdúsámson belterület 2055/1 hrsz.-ú, természetben a 4251 
Hajdúsámson, Kossuth utca 14. szám alatt található, sportpálya elnevezésű ingatlan bérlete 
tárgyában megkötött bérleti szerződés módosításához, az éves bérleti díj bruttó 300 OOO forint 
összegű emelése mellett, hozzájárul. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés módosítását írja alá. 

Határidő: 2018. június 15. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

12. n a pi rend

















Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

MEGHÍVÓ 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ülését 

2018. május 24. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára 

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme 

Napirend: 

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi végrehajtásáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő gyermekétkeztetés 
ellátása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói 
meghatározásáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a Sámson Dent Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Köztemető üzemeltetője által a 2018. évre vállalt fejlesztésekről
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

9. Előterjesztés a Hajdúsámsoni 47 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés J S ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés Magyar Telekom Nyrt. szerződés módosítás bérleti díj vonatkozásában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. Előterjesztés a Hajdúsámson 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" megvételével, illetve 
ajándékozásával kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

13. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

Napirend után: 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről 
Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Zárt ülés napirend: 

1. Előterjesztés „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja" adományozására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. május 18. 

































































































































































































































































Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
J  S  ingatlanvásárlási kérelme tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Előzmény: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. június 28. napján megtartott zárt 
ülésén a 263/2007. (Vl.28.) öh. sz. határozatában döntött arról, hogy a 4251 Hajdúsámson, Garai utcán 
kialakított négy ingatlant értékesítl többek között J  S  részére. 
A határozatban foglaltak alapján Jakubecz Sándor a kialakított 117/7 hrsz-ú ingatlan Y, részét, 218,5 

m 2 területet 196 650 Ft-ért megvásárolta. Az ingatlan-nyilvántartásba az adás-vétel bejegyzése 2007. 
augusztus 6. napján megtörtént. 

J  S  2014. augusztus 15. napján azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az ingatlan 
másik felét is meg kívánja vásárolni. Beadványában részletezte, hogy az ingatlannal határos 117/1 
hrsz-ú telek a saját, valamint F J  tulajdonát képezi, aki szóbeli tájékoztatása szerint külföldön 
tartózkodik, így nem tart igényt a 117/7 hrsz-ú ingatlan másik felére. J  S  tájékoztatása szerint 2000 óta 
folyamatosan karban tartja (parlagfű-mentesíti) a teljes területet, ezért jutányos áron meg kívánja 
vásárolni azt. Vállalja az átíratási költségeket, a terület rendbetételét, és szabályos elkerítését. 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ügyet 2014. november 19. napján tárgyalta 
és a határozati javaslatot elutasította. 

J  S  az ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmét az elmúlt évek során többször is beadta a 2014. 
évben beadott kérelméhez hasonló tartalommal, azonban az ingatlan vételárára vonatkozóan egyezség 
nem született, így a kérelmek nem kerültek előterjesztésre a Képviselő-testület elé. 

Az ingatlan közúti csatlakozással nem rendelkezik. Az önkormányzat a területet nem hasznosítja, a 
területre való bejutás kizárólag a kérelmező engedélyével történhet. Az ingatlan önállóan nem 
értékesíthető. A terület parlagfű mentesítéséről az önkormányzatnak kell gondoskodnia, de kérelmező 
folyamatosan gondozza a területet. 

Az ingatlan adásvétele az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet 
18.§-ának rendelkezései alapján:
18.§ (5) Ha törvény kivételt nem tesz a mindenkori költségvetésről szóló törvény szerinti (2012-ben 
bruttó 25 millió forint) értékhatár feletti -az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak 
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(6) Ingatlant csak ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre alapozva lehet értékesíteni.
(7) A törvényben meghatározott értékhatár 20%-át elérő értékű önkormányzati ingatlanok értékesítése
esetén az államot mindenkit megelőző - műemlékek kivételével lakások és helyiségek esetén a bérlő,
bérlőtárs, társbérlő, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott gyermek elővásárlási jogát követő -
elővásárlási jog illeti meg.

Az önkormányzati rendelet előírásai alapján az ingatlan forgalmi értékének meghatározása érdekében 
ingatlanforgalmi értékbecslő került megkeresésre, aki az ingatlan forgalmi értékét 200 OOO Ft 
összegben határozta meg. 

Tekintettel arra, hogy J  S  a legutóbbi, 2018. április 5. napján kelt beadványában a hajdúsámsoni 
117/7 hrsz-ú ingatlan Y, tulajdoni hányadának megvásárlására vonatkozóan 100 OOO Ft-os vételi 
ajánlatot tett, és az ingatlant az önkormányzat nem tudja hasznosítani, javasolt annak adás-vétele. 



Időközben, 2018. május 2. napján érkezett a 117/7 hrsz-ú ingatlan, 1/2 önkormányzati tulajdonban lévő 
részére egy másik vételi kérelem is K   G    és K   R                                                                           szám 
alatti lakosok részéről. 

Jogszabályi háttér: 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81 § (1) bekezdése szerint a tulajdonostárs 
tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti és 
előhaszonbérleti jog illeti meg. 

Fentiekre tekintettel, a 117/7 hrsz-ú ingatlan esetében Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdoni 
hányadára, J    S     elővásárlási jog illeti meg K  G  és K  R  szemben, mely elővásárlási jogával J  S  élni 
kíván. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete -a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V.törvény 5:81 § (1) bekezdése alapján -elhatározza, hogy a 117/7 hrsz-ú ingatlan Y, tulajdoni hányadát 
(218,5 m2) értékesíti az ingatlan Y, tulajdoni hányadának jelenlegi tulajdonosának, Jakubecz Sándor 
(4251 Hajdúsámson, Garai utca 11.) lakosnak.

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 1 DO.OOO Ft, azaz százezer forint összegben határozza meg 
azzal, hogy az adás-vétel ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését J  S  vállalja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a szükséges 
valamennyi intézkedést tegye meg. 

Határidő: 2018. július 30. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Hajdúsámson, 2018. május. 15. 

Az előterjesztést készítette: 
Városfeilesztési és Műszaki Osztálv: 
Pénzügyi és Gazdasági Osztály: 
Jegyző: 

.�
An ·1-Szabolcs 
polgármester 

***A határozat e/fogadásához minősftett többség szükséaes. ***
::-r-;-�d Ráczné Marton Irén, Dr. Deák Bernadett , 

1 
Szőkéné Diószeai Mária osztálvvezető 111 r ,, D 

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető ��. ' .1 .�I.. 
Dr. Danku József ./,él e,\/' 
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