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Antal Szabolcs polgármester: a 21. sz. határozati javaslat tárgyalását a Pénzügyi Bizottság, a 
Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság elhalasztásra javasolta további tárgyalások 
lefolytatásáig. Szavazásra teszi fel a bizottságok javaslatát. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

61/2019. (II. 28.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Iskolánkért Alapítvány (4251 
Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskola területén kialakitandó korszerű játszótér megvalósítása, 
kültéri játékok beszerzése céljából történő támogatási igényre vonatkozó határozati javaslat 
tárgyalását elhalasztja további tárgyalások lefolytatásáig. 

2. n apire nd

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában. Az 1. 
sz. határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság, a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság 
elutasításra javasolta azzal, hogy Varga Miklós felnőtt ökölvívó sportolóval nem kíván szponzori 
szerződést kötni. Szavazásra teszi fel a bizottságok javaslatát. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal - O ellenszavazattal és 1 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

62/2019. (II. 28.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Varga Miklós felnőtt 

válogatott ökölvívó sportolóval ( szám alatti lakos) nem kíván szponzori szerződést kötni. 

Antal Szabolcs polgármester: A 2. sz. határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság, a Szociális, 

Családügyi és Köznevelési Bizottság elutasításra javasolta azzal, hogy Ungvári István felnőtt 
ökölvívó sportolóval nem kíván szponzori szerződést kötni. Szavazásra teszi fel a bizottságok 
javaslatát. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

63/2019. {II. 28.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Ungvári István felnőtt 

válogatott ökölvívó sportolóval (szám alatti lakos) nem kíván szponzori szerződést kötni. 

Antal Szabolcs polgármester: A 3. sz. határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság, a Szociális, 

Családügyi és Köznevelési Bizottság elutasításra javasolta azzal, hogy Veres Tibor ökölvívó 
sportolóval nem kíván szponzori szerződést kötni. Szavazásra teszi fel a bizottságok javaslatát. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

64/2019. (II. 28.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Veres Tibor ökölvívó 

sportolóval ( szám alatti lakos) nem kíván szponzori szerződést kötni. 
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Antal Szabolcs polgármester: A 4. sz. határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság, a Szociális, 
Családügyi és Köznevelési Bizottság elfogadásra javasolta azzal, hogy Bertalan Zoltán íjász 
sportoló részére 400 OOO forint összegű pénzügyi támogatást nyújt. Szavazásra teszi fel a 
módosító javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - a módosító javaslatot elfogadta. 

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a 4. számú határozati 
javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

65/2019. (II. 28.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy Bertalan Zoltán íjász sportolóval ( szám alatti lakos) 
szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a következő feltételekkel:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Bertalan Zoltán íjász részére 400 OOO Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt.

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort.

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja.

4. Amennyiben a szponzorált az íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra annak 
időpontjától nem tarthat igényt: Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 

Határidő: 

Felelős: 

a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
Antal Szabolcs polgármester 

Antal Szabolcs polgármester: az 5. sz. határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság, a Szociális, 
Családügyi és Köznevelési Bizottság elfogadásra javasolta azzal, hogy Lőrinczi Réka Margit 
íjász sportoló részére 200 OOO forint összegű pénzügyi támogatást nyújt. Szavazásra teszi fel a 
módosító javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - a módosító javaslatot elfogadta. 

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel az 5. számú határozati 
javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

66/2019. Ill. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy Lőrinczi Réka Margit íjász sportolóval ( szám alatti lakos) 
szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a következő feltételekkel:
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1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Lőrinczi Réka Margit íjász részére 200 OOO Ft összegű
pénzügyi támogatást nyújt.

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort.

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja.

4. Amennyiben a szponzorált az íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra annak
időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 

Határidő: 

Felelős: 

a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
Antal Szabolcs polgármester 

Antal Szabolcs polgármester: A 6. sz. határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság, a Szociális, 
Családügyi és Köznevelési Bizottság elfogadásra javasolta azzal, hogy Kenéz Boldizsár íjász 
sportoló részére 100 OOO forint összegű pénzügyi támogatást nyújt. Szavazásra teszi fel a 
módosító javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - a módosító javaslatot elfogadta. 

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a 6. számú határozati 
javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

67/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy Kenéz Boldizsár íjász sportolóval ( szám alatti lakos) 
szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a következő feltételekkel:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Kenéz Boldizsár íjász részére 100 OOO Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt.

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort.

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja.

4. Amennyiben a szponzorált az amatőr íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra 
annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet 
tájékoztatni. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 

Határidő: 

Felelős: 

a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
Antal Szabolcs polgármester 
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Antal Szabolcs polgármester: A 7. sz. határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság, a Szociális, 
Családügyi és Köznevelési Bizottság elfogadásra javasolta azzal, hogy Tóth-Markos Szabolcs 
Dávid versenytáncos sportoló részére 500 OOO forint összegű pénzügyi támogatást nyújt. 
Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és O 
tartózkodással - a módosító javaslatot elfogadta. 

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a 7. számú határozati 
javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

68/2019. (II. 28.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy Tóth-Markos Szabolcs Dávid  versenytáncos sportolóval 
( szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjá ig terjedő időre a következő 
feltételekkel:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos részére 500 
OOO Ft összegű pénzügyi támogatást nyújt.

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort.

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja.

4. Amennyiben a szponzorált a versenytánc sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra 
annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

3. n a pirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi 
kirándulása ügyében. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális, Családügyi és Köznevelési 
Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

69/2019. m. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján - elhatározza, hogy a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola sajátos nevelési igényű tanulók 
2019. május 31. - június 1. napján, Nyíregyháza - Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásához 
100 OOO Ft összegű támogatást nyújt, belépőjegyek vásárlása és a gyermekek étkeztetésének, szállás 
költségének támogatása céljából. 

































































Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évben is támogatta a tehetséges sportoló fiatalokat. 
Szponzori szerződést 6 fő sportolóval kötött: Varga Miklós ökölvívóval (400 E Ft), Molnár Anna Éva és 
Molnár István íjászokkal (100 E Ft), Bertalan Zoltán íjásszal (200 E Ft), Lőrincz Réka íjásszal (100 E 
Ft) és Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncossal (400 E Ft), mely sportolók a tavalyi eredményes 
sportteljesítményükkel Hajdúsámson hírnevét tovább öregbítették. 
A 2019. évben szponzori támogatás megállapítására 7 fő sportoló nyújtotta be kérelmét: 

1. Varga Miklós a Harangi Imre Sportegyesület ökölvívója,
2. Ungvári István a Harangi Imre Sportegyesület ökölvívója,
3. Veres Tibor a Harangi Imre Sportegyesület ökölvívója,
4. Bertalan Zoltán a hajdúsámsoni 3-D Sportegyesület íjásza,
5. Lőrinczi Réka Margit a hajdúsámsoni 3-D Sportegyesület íjásza,
6. Kenéz Boldizsár a hajdúsámsoni 3-D Sportegyesület íjásza,
7. Tóth-Markos Szabolcs Dávid a debreceni Valcer Táncstúdió versenytáncosa.

A szponzorálás alapja a sportról szóló 2004. évi 1. törvény (sporttörvény) 35. § (1 )-(2) bekezdései, 
melyek szerint: 

a szponzorálási szerződésben a szponzor arra vállal kötelezettséget, hogy pénz- vagy 
természetbeni szolgáltatás útján támogatja a szponzorált sportoló, sportszervezet, 
sportszövetség vagy sportköztestület sporttevékenységét, a szponzorált pedig lehetővé teszi, 
hogy sporttevékenységét a szponzor marketingtevékenysége során felhasználja, 
a szponzorálás során a sporttevékenységet egészségre ártalmas életmóddal vagy 
szolgáltatással, illetve egészségre ártalmas más tevékenységgel, valamint 
környezetveszélyeztető és- károsító magatartással összefüggésben tilos megjeleníteni. 

A szponzorálási szerződés visszterhes szerződés, a szponzor által nyújtott támogatás nem 
ajándékozás, azért ellenszolgáltatást kell teljesíteni. A szponzor természetes, vagy jogi személy, 
továbbá jogi személynek nem minősülő szervezet lehet. A szponzorált sportoló, sportszervezet, 
sportszövetség, illetve sportköztestület egyaránt lehet. 
A szponzorálási szerződés tágabb a reklámszerzödésnél, a támogatás fejében a szponzorált lehetővé 
teszi, hogy a sporttevékenységet a szponzor teljes marketing munkájában felhasználja. 
A szponzorálási szerződések sajátos kereskedelmi jogügyletek, ezért mögöttes jogterületük a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadóak. 

Szakmai javaslat: 
Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt 
előirányzaton belül a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron a 
szponzori támogatásokra 1 200 E Ft került elfogadásra. 
A szponzori támogatás önként vállalt feladatnak minősül, így az elfoga_dott összegen túli további 
kötelezettségvállalás szakmailag nem támogatható. 

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

1. Határozati iavaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy Varga Miklós felnőtt válogatott ökölvívó sportolóval ( 
szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a következő 
feltételekkel:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Varga Miklós felnőtt válogatott ökölvívó részére 
.................. Ft összegű pénzügyi támogatást nyújt. 



2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort.

3. Az önkormányzat a sportolók nevével és sportteljesítményükkel kapcsolatos információkat a
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja.

4. Amennyiben a szponzorált az amatőr ökölvívó sporttevékenységet abbahagyja, úgy
támogatásra annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő
testületet tájékoztatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy Ungvári István felnőtt válogatott ökölvívó sportolóval (  
szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a következő 
feltételekkel:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Ungvári István felnőtt válogatott ökölvívó részére 
.................. Ft összegű pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort.

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja.

4. Amennyiben a szponzorált az amatőr ökölvívó sporttevékenységet abbahagyja, úgy
támogatásra annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő
testületet tájékoztatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

3. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § (1) 
bekezdése alapján - elhatározza, hogy Veres Tibor ökölvívó sportolóval ( szám alatti lakos) 
szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a következő feltételekkel:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Veres Tibor ökölvívó részére .................. Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort.

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja.

4. Amennyiben a szponzorált az amatőr ökölvívó sporttevékenységet abbahagyja, úgy
támogatásra annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő
testületet tájékoztatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 
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Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

4. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy Bertalan Zoltán íjász sportolóval (szám alatti lakos)

szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a következő feltételekkel:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Bertalan Zoltán íjász részére .................. Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort.

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja.

4. Amennyiben a szponzorált az íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra annak
időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

5. Határozati iavaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy Lőrinczi Réka Margit íjász sportolóval ( szám alatti 
lakos) szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a következő feltételekkel:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Lőrinczi Réka Margit íjász részére . . . . . . . . .. . . . . .. . . Ft 
összegű pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort.

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja.

4. Amennyiben a szponzorált az íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra annak
időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

6. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy Kenéz Boldizsár íjász sportolóval ( szám alatti lakos) 
szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a következő feltételekkel:
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1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Kenéz Boldizsár íjász részére .................. Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort.

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja.

4. Amennyiben a szponzorált az amatőr íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra
annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet
tájékoztatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

7. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos sportolóval 
( szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a következő 
feltételekkel:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos részére 
.................. Ft összegű pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort.

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja.

4. Amennyiben a szponzorált a versenytánc sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra
annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet
tájékoztatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Hajdúsámson, 2019. február 15. 

Dr. Danku József 
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l... Antal Szabolcs 

polgármester 






























































































































































































































































































































