
K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

199/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  

1. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezése tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  
 

2. Előterjesztés a házi gyermekorvosi, valamint védőnői egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó feladatellátási-szerződések módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

3. Előterjesztés Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz-ú) alatti belterületi ingatlant és 
környezetét érintő Településrendezési Terv módosításának ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

4. Előterjesztés a 2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a 
polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
általános választásának megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

5. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 
dokumentumok állománygyarapítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

6. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és a Fogathajtó Versenyt szervező 
Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által benyújtott beszámoló elfogadása 
tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

7. Előterjesztés önkormányzati tájékoztató kiadvány elkészítése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző 
 

8. Előterjesztés a Hajdúsámson, Arany János utca földút stabilizálása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 
13.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                           polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. szeptember 26.  

 



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

200/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
3. § (1) bekezdése alapján – véleményezési jogkörében eljárva, megtárgyalta az Eszterlánc Óvoda 
2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Határidő: 2019. október 4.  

 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                           polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. szeptember 26.  

 

  



 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

2. n a p i r e n d  
Előterjesztés a házi gyermekorvosi, valamint védőnői egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó feladatellátási-szerződések módosítása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

201/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a házi gyermekorvosi, valamint védőnői 

egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátási-szerződések módosítása tárgyában készült 

előterjesztés tárgyalását elhalasztja.  

 

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                                Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                          polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. szeptember 26.  

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

3. n a p i r e n d  
Előterjesztés Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz-ú) alatti belterületi 
ingatlant és környezetét érintő Településrendezési Terv módosításának ügyében 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

202/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – 
elhatározza, hogy a KEREKES-96 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: 
Kerekes Zoltán, 4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 1. szám) kérelmező által becsatolt 
„TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV (Településrendezési tervmódosítás megalapozásához)” „D” jelű 
változattal kiegészített alátámasztott kérelmének helyt adva,  

- a Dózsa György út 5. helyrajzi számú ingatlanra és környezetére vonatkozóan a szerkezeti tervet és 
Szabályozási tervet a „D” jelű változatnak megfelelően módosítja, 
 
- a Dózsa György út 362/2; -3/2; -3/3;-5; -6/1;-6/2 helyrajzi számú telkeket magába foglaló területet 
kiemelt fejlesztési területnek minősíti, ahol a kiszolgáló út közcélra átadott magánútként, - az áruház 
parkolói közhasznú parkolóként valósíthatók meg, - le nem zárhatók, 
 
- kérelmező az útügyi egyeztetéseket előzetesen lefolytatja, 

- településrendezési szerződés alapján az Önkormányzat a településrendezési terv módosítását 
lefolytatja, amennyiben a felmerülő költségeket kérelmező vállalja, 

- amennyiben az eljárásban bármely államigazgatási szerv, vagy szakhatóság véleménye kizárja a 
rendezési terv módosításának lehetőségét, a kérelmező semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel 
az Önkormányzattal szemben, 
 
- jelen döntéssel Önkormányzat Képviselő-testülete a 229/2018. (IX. 28.) öh. sz. határozatában 
foglaltakat hatályon kívül helyezi. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt, valamint a 
településtervezőt tájékoztassa és az érintettel, a településrendezési szerződést az önkormányzat 
ügyvédjének bevonásával kösse meg.   
 
Felkéri a rendezési terv módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:    polgármester 
 

K.m.f. 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                           polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. szeptember 26.  

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

4. n a p i r e n d  
Előterjesztés a 2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők 
és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők általános választásának megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

203/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34. §-a alapján – elhatározza, hogy a 2019. október 13. napján megtartandó helyi 
önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához szükséges önerő rendelkezésre 
állásához a következő átcsoportosításokat végzi el.  
 
A 011130 kormányzati funkción dologi kiadások között rendelkezésre álló bruttó 1 000 000 forintból 
átcsoportosít a 016010 kormányzati funkció (Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek) személyi juttatások sorra 695 000 forintot, 
Munkaadókat terhelő járulékok sorra 205 000 forintot, Dologi kiadásokra 100 000 forintot. 
 

Az előirányzat átcsoportosítása és a támogatói okirat alapján a támogatás beépítése a jelen 
képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Danku József jegyző 
 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                           polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. szeptember 26.  

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

5. n a p i r e n d  
Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 
dokumentumok állománygyarapítása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

204/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontja, valamint a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú mellékletének I.13. d) pontjában 

foglaltak alapján – elhatározza, hogy a 2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 

igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 

részére bruttó 100 000 Ft, azaz bruttó egyszázezer forint dokumentumvásárlási előirányzatot biztosít 

az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással. 

Az előirányzat átcsoportosítás a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet-

módosításában kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá 

gondoskodjon az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. szeptember 26.  

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

6. n a p i r e n d  
Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és a Fogathajtó Versenyt szervező 
Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által benyújtott beszámoló 
elfogadása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

205/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, 

hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által benyújtott, a 2019. évi 

Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és a Fogathajtó Verseny megrendezéséről, megvalósításáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f. 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                           polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. szeptember 26.  

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

7. n a p i r e n d  
Előterjesztés önkormányzati tájékoztató kiadvány elkészítése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

206/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, 107. §-a és 111. § (2) bekezdése alapján – 

elhatározza, hogy a 2014-2019-es önkormányzati ciklus, a képviselő-testület, az önkormányzat 

munkáját és eredményeit és a fejlesztéseket összefoglaló, bemutató tájékoztató városi kiadványt 

készíttet, Hajdúsámson teljes lakossága tájékoztatása érdekében. 

A fentiekben megjelölt bruttó 1 600 200 Ft az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános 

tartalékból biztosítható előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások soron. 

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 

módosításában kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a tájékoztatóval 

összefüggésben.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Danku József jegyző 

 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                              Antal Szabolcs sk. 

                                  jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. szeptember 26.  

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

8. n a p i r e n d  
Előterjesztés a Hajdúsámson, Arany János utca földút stabilizálása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

207/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson, Arany János utca útstabilizálásához szükséges kiviteli 

terveket elkészítteti, és az útstabilizálást, útkarbantartást elvégezteti az Önkormányzat rendelkezésére 

álló anyag felhasználásával. 

A Képviselő-testület a kiviteli tervek elkészítésére, a kivitelezési munkálatok elvégzésére és a műszaki 

ellenőri feladatok ellátására legfeljebb bruttó 10 millió Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében az általános tartalékból a dologi kiadások közzé történő átcsoportosítással. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, 

végrehajtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. szeptember 26.  

 

  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

208/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat 

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: 

228/2018. (XI. 28.), 118/2019. (V. 28.), 154/2019. (VII. 18.), 163/2019. (VII. 18.), 1642019. (VII. 18.), 

165/2019. (VII. 18.), 166/2019. (VII. 18.), 167/2019. (VII. 18.), 168/2019. (VII. 18.), 169/2019. (VII. 

18.), 173/2019. (VIII. 23.), 174/2019. (VIII. 23.), 175/2019. (VIII. 23.), 177/2019. (VIII. 29.), 178/2019. 

(VIII. 29.), 179/2019. (VIII. 29.), 180/2019. (VIII. 29.), 181/2019. (VIII. 29.), 182/2019. (VIII. 29.), 

183/2019. (VIII. 29.), 185/2019. (VIII. 29.), 186/2019. (VIII. 29.), 187/2019. (VIII. 29.), 189/2019. (VIII. 

29.), 190/2019. (VIII. 29.), 191/2019. (VIII. 29.), 192/2019. (VIII. 29.), 193/2019. (VIII. 29.), 194/2019. 

(VIII. 29.), 195/2019. (VIII. 29.), 196/2019. (VIII. 29.), 197/2019. (VIII. 29.) 

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

határidejű határozatok végrehajtásának tényét. 

Határidő: 2019. október 10. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. szeptember 26.  

 



 


