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6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 0393/1, 0395 hrsz-ú legelők hasznosítása
tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint a Hajdúsámson 128-as erdőtag
tulajdonosa és erdőgazdálkodója legeltetéshez való hozzájárulásának tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(11. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napire nd

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. 11/11. sz. alatti 
lakás bérletének közös megegyezéssel történő megszüntetése, továbbá az ott elvégzett 
felújítási-korszerűsítési munkák megvétele tárgyában. A Pénzügyi Bizottság, valamint a 
Műszaki és Városfejlesztési Bizottság az 1. és a 2. számú határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy két határozati javaslatról szükséges szavazni, ugyanis 
V. M. kérelemmel élt az önkormányzat felé, hogy a bérleti szerződését szeretné megszüntetni. 
Tekintettel arra, hogy 2013-ban aggályos módon elég leromlott állapotban került az ingatlan a 
bérleti szerződés megkötésekor átadásra, így beruházásokat hajtott végre a bérlő az 
ingatlanon, ezért egy olyan kérelem is megfogalmazásra került, hogy a beépített ingóságok, 
valamint a felújítási, korszerűsítési munkálatok elvégzését szeretnék, ha az önkormányzat 
kifizetné részükre. Az 1. számú határozati javaslatban egy elírás történt, 2019. április 30. 
napjával bezárólag történne a megszüntetés. Ez a határozatok elkészítésekor javításra kerül. 
Az ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztésekkel kapcsolatos pénzösszeg meghatározásával 
összefüggésben elmondja, hogy a vagyonrendeletre is tekintettel, értékbecslő felkérésére került 
sor. A bérleti szerződés megszűnésekor az átadás-átvétel során kéri a kollegákat, hogy fokozott 
figyelemmel járjanak el. 

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

85/2019. (Ill. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól szóló 14/2006. (Ill. 30.) 
önkormányzati rendelet szabályaival - elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 201/2013. (VII. 04.) öh. számú határozata alapján, az Önkormányzat és V. M. 
között a 4251 Hajdúsámson, Szécheny"1 u. 1. 11./11. szám alatt fekvő ingatlan tekintetében, 2013. június 
19. napján létrejött lakásbérleti szerződést, a szerződés 6. pontjában foglalt rendes felmondásnak 
megfelelően - összhangban a szerződés 15. pontjával - 2019. április 30. napjával bezárólag közös 
megegyezéssel megszünteti. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről és aláírásáról gondoskodjon. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. május 10. 
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Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 O igen szavazattal - O ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

86/2019. (Ill. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2015. (X. 31.) 
önkormányzati rendeletével - elhatározza, hogy a tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 
1. 11./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkákat és 
beépített ingóságokat, az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 1 646 327 Ft forgalmi értékére 
tekintettel bruttó 1 646 327 Ft, azaz bruttó Egymil/ió-hatszáznegyvenhatezer-háromszázhuszonhét forint 

értékben megvásárolja V. M. ( )  szám alatti lakostól, melyből az ingatlan felújítási-korszerűsítési 
munkák értéke 1 215 958 Ft, míg a beépített ingóságok értéke 430 369 Ft (beépített ingóságok: 6 db 
redőny, konyhabútor, tűzhely, páraelszívó, kazán).

A szükséges 1 646 327 forint fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési 
céltartalékból történő átcsoportosítással biztosítja a felújítások és beruházások között. 

Az elöirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési 
rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről és az 
adásvételi szerződés aláírásáról gondoskodjon. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. május 30. 

2. nap ír e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről 
szóló beszámolójához. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 

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

87/2019. (Ill. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében foglaltakra tekintettel 
-, mint a Központi Orvosi Ügyelet működtetője, a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai 
beszámolóját elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Központi Ügyelet szakmai vezetőjét 
értesítse. 

Határidő: 2019. április 12. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

























Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. 11./11. sz. alatti lakás 

bérletének közös megegyezéssel történő megszüntetése, továbbá az ott elvégzett felújítási
korszerűsítési munkák megvétele tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Előzmények: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata, a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
201/2013. (VII. 04.) öh. számú határozata alapján, 2013. július 1. napjától határozatlan időre, bérbe adta 
V. M. nak, az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. 11./11. szám alatt 
fekvő ingatlant, bérlet és lakáshasználat céljából. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata és V. M. között 2013. június 19. napján létrejött lakásbérleti 
szerződés 6. pontjában a felek megállapodtak, hogy a köztük létrejött lakásbérleti szerződést 
bármelyik szerződő fél, bármikor, 30 napos felmondási idővel, rendes felmondással indokolás nélkül 
megszüntetheti. 
Továbbá a lakásbérleti szerződés 15. pontja tartalmazza azt is, hogy a lakásbérleti szerződés 
bármilyen formában történő megszűnése esetén bérlő köteles a bérleményt rendes felmondás esetén 
legkésőbb a felmondási idő utolsó napján, rendkívüli felmondás esetén azonnali hatállyal elhagyni és 
elhelyezéséről maga gondoskodni, azaz bérbeadó cserelakás biztosítására nem köteles, bérlőnek a 
szerződés megszűnésével és felmondásával a bérleti és lakáshasználati jogcíme megszűnik. 

V. M. bérlő 2019. március 1. napján érkezett levelében kérte az Önkormányzatot, hogy az általa 
elvégzett felújítási-korszerűsítési munkálatok ellenértékének elszámolása mellett, melyet 2 452 217 
Ft-ban becsült meg, 2019. április 30. napjával bezárólag, a közte és az Önkormányzat között létrejött 
lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre. 

Szakmai javaslat: 
Javasolt a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy Hajdúsámson Város 
Önkormányzata a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2013. (VII. 04.) öh. 
számú határozata alapján, a közte és V. M. között 2013. június 19. napján létrejött lakásbérleti 
szerződést, a szerződés 6. pontjában foglalt rendes felmondásnak megfelelően - összhangban a 
szerződés 15. pontjával - 2018. április 30. napjával bezárólag közös megegyezéssel megszüntesse. 

A bérlőnek jelenleg bérleti díj tartozása nincs. 

Az Önkormányzat által felkért ingatlanforgalmi szakértő által elvégzett hivatalos értékbecslés alapján 
a szakértő 1 646 327 Ft összegben határozta meg az ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési 
munkálatok és beépített ingóságok értékét. 

Az elvégzett felújítási munkálatok és ingóságok értékét a fent megjelölt összegre tekintettel szükséges 
a képviselő-testületnek meghatározni (az eljárási rendelkezésekre tekintettel javasolt az 1 646 327 Ft
os ár meghatározása). 

Jogszabályi háttér: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, a helyi 
önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a 
tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület 
rendelkezik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen. 



1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól szóló 14/2006. (Ill. 30.) 
önkormányzati rendelet szabályaival - elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 201/2013. (VII. 04.) öh. számú határozata alapján, az Önkormányzat és V. M. 
között a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. 11./11. szám alatt fekvő ingatlan tekintetében, 2013. június 
19. napján létrejött lakásbérleti szerződést, a szerződés 6. pontjában foglalt rendes felmondásnak 
megfelelően - összhangban a szerződés 15. pontjával - 2018. április 30. napjával bezárólag közös 
megegyezéssel megszünteti. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről és aláírásáról gondoskodjon. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. május 10. 

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2015. (X. 31.) 
önkormányzati rendeletével - elhatározza, hogy a tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 
1. 11./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkákat és 
beépített ingóságokat, az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 1 646 327 Ft forgalmi értékére 
tekintettel bruttó 1 646 327 Ft, azaz bruttó Egymillió-hatszáznegyvenhatezer-háromszázhuszonhét forint 

értékben megvásárolja V. M. ()  szám alatti lakostól, melyből az ingatlan felújítási-korszerüsítési munkák 
értéke 1 215 958 Ft, míg a beépített ingóságok értéke 430 369 Ft (beépített ingóságok: 6 db redőny, 
konyhabútor, tűzhely, páraelszívó, kazán).

A szükséges 1 646 327 forint fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési 
céltartalékból történő átcsoportosítással biztosítja a felújítások és beruházások között. 

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési 
rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről és az 
adásvételi szerződés aláírásáról gondoskodjon. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. május 30. 

Hajdúsámson, 2019. március 19. 

Az előter'esztést készítette: 
Városfe'lesztési és Műszaki Osztál 

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: 

Jegyző: 

***A határozat elfo adásához minősített többsé 

Szőkéné Diósze i Mária osztál vezető 
Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető 

Dr. Danku József 

2 

s.**
*



Adásvételi szerződés 

mely létrejött egyrészről 
V. M, (
; bankszámlaszám: .................................... )  szám alatti 
lakos, mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) 

másrészről 
Hajdúsámson Város Önkormányzata (székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.; adószám: 
15728544-2-09; bankszámlaszám: Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet 60600101-11079477) 
képviseletében eljáró Antal Szabolcs polgármester, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) (együtt: 
Szerződő felek) között a mai napon az alábbiak szerint: 

1. Előzmények

Hajdúsámson Város Önkormányzata, a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
201/2013. (VII. 04.) öh. számú határozata alapján, 2013. július 1. napjától határozatlan időre, bérbe 
adta V. M.nak, az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. 11./11. szám 
alatt fekvő ingatlant, bérlet és lakáshasználat céljából. 
V. M. bérlö 2019. március 1. napján elektronikusan érkezett levelében kérte az Önkormányzatot, hogy
az általa elvégzett felújítási-korszerűsítési munkálatok ellenértékének elszámolása mellett 2019. április
30. napjával bezárólag, a közte és az Önkormányzat között létrejött lakásbérleti szerződés közös
megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.
Az Önkormányzat által felkért ingatlanforgalmi szakértő által elvégzett értékbecslés alapján a szakértő 1
646 327 Ft összegben határozta meg az ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkálatok és
beépített ingóságok értékét.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... ./2019. (Ill. 28.) öh. számú határozata
alapján elhatározta, hogy a tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. 11./11. szám alatt
fekvő ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkákat és beépített ingóságokat, az 
ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott bruttó 1 646 327 Ft forgalmi értékére tekintettel bruttó 1
646 327 Ft, azaz Egymillió-hatszáznegyvenhatezer-háromszázhuszonhét forint értékben
megvásárolja, melyből az ingatlan felújítási-korszerűsítési munkák értéke 1 215 958 Ft, míg a beépített
ingóságok értéke 430 369 Ft, V. M. korábbi bérlőtől, mint eladótól.

II. A SZERZŐDÉS TARTALMA

Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja az előző bekezdésben körülírt felújítási-korszerűsítési 
munkákat és beépített ingóságokat, megtekintett, megismert, és megvizsgált állapotban annak 
tartozékaival együtt bruttó 1 646 327 Ft, azaz bruttó Egymíllió-hatszáznegyvenhatezer
háromszázhuszonhét forint vételár értéken. 
Ebből az ingatlan felújítási-korszerűsítési munkák értéke 1 215 958 Ft, míg a beépített ingóságok 
értéke 430 369 Ft. 
A beépített ingóságok értéke tételesen felsorolva az alábbiakat foglalja magában: 

redőnyök (6 db}: 60 692 Ft 
konyhabútor: 122 227 Ft 
tűzhely: 57 216 Ft 
páraelszívó: 20 880 Ft 
kazán (1 db): 169 354 Ft értékben. 

A vételár megfizetése az alábbiak szerint történik: 

Felek megállapodnak, hogy Vevő 1 646 327 Ft, azaz Egymillió-hatszáznegyvenhatezer
háromszázhuszonhét forint összeget a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül Eladó 
............................... bankszámlájára megfizet. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy átutalásos fizetés esetén a vételár kifizetése akkor tekinthető 
teljesítettnek, ha a teljes összeg Eladó pénzforgalmi számláján maradéktalanul jóváírásra került. 

Ill. JOGNYILATKOZATOK 

Szerződő felek jelen okirat aláírásával megállapodnak az ingó birtokának Eladó által Vevőre való 
átruházásáról és ennek, valamint a birtokbaadás időpontját 2019. április 30. napjában jelölik meg. 



IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek jelen okirat aláírásával kijelentik, hogy ezen szerződés megkötése során saját 
nevükben, illetőleg érdekükben jártak el. Felek kijelentik, hogy a szerződésben szereplő adataik teljes 
körűek, a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulnak az adataik jelen eljárásban történő kezeléséhez. 

A jelen adásvételi szerződés megkötésével és az ingóságok megszerzésével felmerülő költségeket 
Vevő viseli. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi szerződésben nem részletezett 
kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezéseit (Ptk. 6:215. §- 6:220. §), illetőleg a szerződések és 
kötelmek közös szabályait tekintik irányadónak. 

Szerződő felek a jelen öt db eredeti példányban készült adásvételi szerződést, mint akaratukkal 
mindenl:>en megegyezőt, kölcsönös felolvasás és értelmezés után saját kezűleg jóváhagyólag aláírtak. 

Hajdúsámson, 2019. április „ 
" 

............................................................ 

V. M. 
Eladó 

A szerződést ellenjegyzem: 
2019. április 30. 

·· ··· ················ ············· · ··········· ····· 

Dr. Danku József 
jegyző 

..................................................................... 

Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Antal Szabolcs polgármester 

Vevő 

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem: 
2019. április 30. 

.. . . ...... ........................ . ................ 

Bujdosóné Czirják Mariann 
Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője 




















































































































































































































