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KészÜlt: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő{estületének 20,í9. október 24. napján
(csütörtök) 13,00 órára összehívott alakuló ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester,
Dandé Lászlóné, Balogh JÓzsefné, Bihari Lajosné, Bodóné Öri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann,
Montlika ZolLán, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Szegediné Páll Rita, Uiúanszt<i Károlyné képviselők,
Dr. Danku JÓzsef jegyzŐ, Dr. Dt;ák Bernadett a\egyző, Bujdosóné Czlrják Mariann, §zőkéné Diószegi
Mária osztályvezetők, Mászlé T'iborné mb. osztályvezető, Tasó László országgyűiési képviselő, Taói
Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke, Filemon Mihály NyírmartÖÓfalva poigármestere,
Deák LászlÓ tűzoltó alezredes;, Dr. Szeszák Gyula HVB elnök, továbbá érdeklődő róndégek a
mellékelt jelenléti ív szerint,

Hiánvzik: Kincsesné Kirtyán Mária képviselő

Dandé Melinda bemondó Hajrjúsámson Város Önkormányzata képviselő-testülete alakuló ülésén
kÖszÖnti Tasó László or:;zággyűlési képviselő urat, Tasi Sándor urat a Hajdú-Bihar Megyei
KÖzgyűlés alelnökét, Antal Szabolcs polgármester urat, Filemon Mihály urai NyírmártonfáÍva
Polgármesterét, Deák László tűzoltó alezredes urat, Dr. Danku József jegyző urat, a
megválasztott képviselők,et, Dr. szeszák Gyula urat a Helyi választási Bizottiá§ elnökét, az
egészségÜgyi intézményerk dolgozóit, az intézmények vezeóit, az egyházak vezetőit, a hivatal
dolgozÓit, és mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték ezt az ünnepélyes alkalmat.

Felkéri a jelenlévőket, hogy énekeljék el a Himnuszt!

Himnusz

Dandé Melinda bemondó felkéri Dr. Szeszák Gyulát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az
Önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. éviválasztásával kapcso'iatos tálékozáólát
megtartani szíveskedjen.

1. napirend
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója

Dr. Szeszák Gyula HVB elnöke:

A helYi Önkormányzati képviselók és polgármesterek választásán a választási bizottság döntött apolgármester-jelÖltek, az egyéni választókerületi jelöltek, a kompenzációs listák nyilvántartásba
vételéről, kisorsolta a polgármester-jelöltek, az egyéni választókerÜleti jelöltek és a kompenzációs
listák sorszámát, jóváhagyta a szavazólapok tartalmát, majd megállapította a választások
eredményeit,

A helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 20,1O. évi L. törvény alapjánaz egyéni választókerÜletben rnegválasáható képviselők száma 8 fő, és 3 kompenzációs listás
mandátum szerezhető, azaz 11 }tépviselő választható.
n !elY! Önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a 8 egyéni választó-
kerÜletben 9 szavazókÖrben, 9 s,zavazatszámláló bizottság bonyolította le a szavazást.

A választás összesített adatai:

1. A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken szereplő válasZópolgárok száma: 11 011fő volt.2. Szavazóként megjelent r,álasztópolgárok száma: 4 615 íő, ez a váasztópolg árok 41,91 oÁ-a.

{ polqármester választás adatai. eredménve:

1 . Az urnában lévő, lebélye gzett szavazólapok száma..4 6í 1 db

2. Az érvénytelen lebélyegzletl szavazőlapok száma: 88 db

3. Az érvényes szavazólap<lk száma: 4 523 db



4. Az érvényes szavazato|.1 megoszlása a jelöltek között:

Antal Szabolcs FIDESZ-KDNP jelölt: 3 087 szavazat,

Tóth János ,,Egészségért és a Sportért
Hajdúsé msonban" Egyesület

68,25 o/o,

31,75 o/o

1 259
2

Kincsesné Kirtyán Mária
Szegediné Páll Rita Zsuzsa

1 436 szavazat,

Az eqvén i választókerü leti önltormánvzati képviselő választás eredménve:

Az 1. sz. egyéni vájasztókerületben a 649 érvényes szavazatből a legtöbb szavazatot, azaz 344
szavazatol Bodóné Ori Gyönglti, a FlDESZ-KDNP jelöltje kapta,

a 2, sz. egyéni választókerületben a 662 érvényes szavazatból a legtöbb szavazalot, azaz 394
szavazatot Urbánszki Károlyné, a FlDESZ-KDNP jelöltje kapta,

a 3. sz. egyéni választókerületben a 650 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, azaz 342
szavazalot Batogh Józsefné, a:z ESHE jelöltje kapta,

a 4. sz. egyéni választókerületben az 586 érvényes szavazalből a legtöbb szavazalot, azaz 347
szavazatot Dandé Lászlóné, a FlDESZ-KDNP jelöltje kapta,

az 5. sz. egyéni választókerületben az 541 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, azaz 278
szavazato| Bihari Lajosné, a FlDESZ-KDNP jelöltje kapta,

a 6, sz. egyéni választókerületben az 559 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, azaz 284
szavazatoI Szabó Kálmán Lász:ló a FlDESZ KDNP jelöltje kapta,

a 7. sz. egyéni választókerületben a 407 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, azaz 302
szavazatot Rákos Tamás a FlDESZ KDNP jelöltje kapta,

a 8. sz. egyéni választókerül,etben a 391 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, azaz 266
szavazatot Csigéné Zsadányi llllariann a FlDESZ MPSZ jelöltje kapta.

A kompenzációs listás válaszl:ás eredménve:

Az egyéni választókerületekben keletkezett töredékszavazatok száma összesen: í 797

1. Az Eqészséqért és a Sportért Haidúsámsonban Eqvesület
töredékszavazatainak száma:
elnyert mandátumok száma:
listáról bejutott képviselők:

2. A Maqvar lqazsáq és Élrrt Pártia
töredékszavaztok száma: 283
megszerzett mandátumok száma: 1

listáról bejutott képviselő: Montlika Zoltán

A fentiekben ismertetett választiási eredmények 2019. október 18, napján, valamint 2019. október 21.
napján jogerőre emelkedtek, kifrcaás nem érkezett. A választás rendben, minden rendkívüli esemény
nélkül zajlott le.

A Helyi Választási Bizottság nevében gratulál a megválasztott képviselőknek, polgármester úrnak, Sok
sikert és jó munkát kíván.

2. napirend
Onkormányzati képviselók eskütétele, esküokmányok aláirása, megbizólevelek átadása

Dandé Melinda bemondó felkéri Dr, Szeszák Gyulát, mint a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy
az eskü kivétele érdekéb,en az eskü szövegét szíveskedjen előmondani; a képviselőket pedig
kéri az eskü letételére, rnajd ezt követően az esküokmány aláírására; továbbá a választási



eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően Elnök Úr átadja a megbízólevelet a
megválasztott képviselőknek.

Dr, Szeszák Gyula a HVB elnök:e kéri a képviselőket, hogy az eskü szövegét mondják utána. Az ,,Én"
szó elhangzása után minc]enki mondja a saját nevét,

,,Én (eskűfevő neve) becsületernre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom: önkormányzati
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Hajdúsámson város fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
lsten engem úgy segéljen!"

Felkéri a képviselőket az esküokmány aláírására, és a megbízólevél átvételére.

Dr. Danku József jegyző elmcrndja, hogy Kincsesné Kirtyán Mária képviselő jelezte távollétét, és
2019. október 28. napján (hétfőn) teszi le az esküt, irja alá az esküokmányt, illetve veszi át a
megbízólevelet.

3. napirend
Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása, megbízótevél átadása

Dandé Melinda bemondó felkéri Antal Szabolcs polgármestert, hogy a képviselő{estület előtt az
esküt letenn i szíveskedjerr.

Dr. Szeszák Gyula a HVB elnök.e kéri polgármester urat, hogy az,,Én" szó elhangzása után mondja a
saját nevét, ezt követően pedig az eskü szövegét.

,,Én (eskütevő neve) becsületernre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri
tisáségemből eredő feladataimat Hajdúsámson város fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisás;égemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
lsten engem úgy segéljen!"

Dr. Szeszák Gyula a HVB elncike Felkéri Antal Szabolcs polgármestert az esküokmány aláírására,
átvételére, továbbá a megbízólevél átvételére.

4. napirend
Polgármesteri prog ranr ismertetése

Dandé Melinda bemondó fell<éri Antal Szabolcs polgármestert a polgármesteri programjának
ismertetésére.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket, gratulál a megválasztott képviselőknek,
megköszöni a jelenlévőknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel az alakuló ülést. Nagyon fontos
egy város életében, amikor megalakul és újjáalakul egy képviselő{estület. Úgy tudja, hogy
ilyenre még nem volt példa a település életében, hogy a körzetes képviselők és a polgármester
közül ugyanazok kerüljenek vissza. Ez sugall és jelent valamit. Úgy gondolja, hogy ezugyanazl
jelenti és ugyanazt sugall,ia, amit öt éwel ezelőtt ugyanezen a helyen mondott, és ígért, hogy
megtesznek mindent annak érdekében, hogy a településnek az akkori hiányosságait
felszámolják, elindítsák a települést a fejlődés útján és ehhez összefogást kért. Összefogást
kért a lakosoktól, a képviselőktől. A feletteseitől pedig annyit kért, hogy támogassák ebben és
legyenek a segítségére. l\zt gondolja, hogy ezek a kérések maradéktalanul teljesültek, erről a
bizonyítványt október 13. napján a szavazőpolgárok kiállították, Egy munkával tele öt év van a
hátuk mögött, és bízott abban akkor, hogy nem politikaivitákkal, civakodásokkal fog eltelni az öt
év, és nem is azzaltelt el. Eátudja mindenki, a képviselők,azönkormányzatidolgozók, hiszen
nagyon sok testületi dönt,ás született, és amit az elmúlt öt évre terveáek, azt maradéktalanul
végre tudták hajtani. A következő öt évre vonatkozóan összefoglalóan annyit tud mondani, hogy
folytatni kell azt, amit elkezdtek. A település a fejlődés útjára |épett, nagyon sok mindent el
tudtak érni az elmúlt öt év|cen, de van mé9 mit alkotni, van még mit behozni, fejleszteni, fejlődni.
Többször is hangot adtak. annak, hogy a település lélekszáma növekszik, ami új feladatokat,
kihívásokat teremt a mindenkori képviselő-testületnek. Az elkerülő úttal, illetve az újonnan épülő
négysávos úttal még közelebb kerül a település Debrecenhez. Ez nagyban meghatározza a
Hajdúsámson jelenét, jövtíjét és nagyon jó a kapcsolat a két városvezetés között, össze tudják
hangolni a fejlesztéseket, össze tudják kötni azokat a terveket, amelyek mindkét településnek
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megfelelnek, Tisztában vannak azzal, hogy milyen feladatok vannak, de a legfontosabbak a
belterületi utak járdák, uterkfejlesztése, hiszen a lakosok joggal várják el és érdemlik meg, hogy
megkapják azokat a kisviirosi életmódhoz alapvető szükségleteket, amelyek megilletnék már a
belvárost, az egész telr:pülést. Viszont azokról sem kell elfeledkezni, akik a kertvárosi
településrészeken élnek. Úgy gondolja, hogy jó útra térítették a várost 2014-ben, a nyugodt,
békés, kiegyensúlyozott ntunka és összefogás volt jellemző az elmúlt öt évre. Bízik abban, hogy
a következő öt év is erről fog szólni. Megköszöni a térség országgyűlési képviselőjének Tasó
László úrnak, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Onkormányzat vezetésének, hogy támogatták az
elmúlt öt évben, bízik benne, hogy ez nem is fog változni. Néhány órája tette le a Megyei
Önkormányzatnál is az esküt, ahol a Pénzügyi Bizottság alelnökeként fog tovább dolgozni.
Reméli, lesznek olyan lehetőségek is, amelyet Hajdúsámson javára fog tudni fordítani.
Megköszöni mindenkinek a munkáját, a képviselőknek nagyon jó egészséget és jó munkát
kíván a jövőre tekintettel.

Dandé Melinda felkériTasó Lás;zló országgyűlési képviselő urat, majd Tasi Sándor alelnök urat, hogy
mondják el köszöntőjü ket

Tasó László országgyűlési képviselö köszönti a megjelenteket. Elmondja, nagy öröm számára, hogy
Hajdúsámson Város Önkormányzatának alakuló ülésén jelen lehet, és gratulál polgármester
úrnak, illetve a megválasztott képviselőknek. Megköszöni a választásban résávevők munkáját,
illetve a lakosságnak, hoety ilyen nagy létszámban vettek résZ a választásokon. Ez a választás
egyfajta elismerése annali a munkának, amit végeztek az elmúlt öt évben. Hajdúsámson városa
egy fantasztikus pályára iillt, óriási eredménynek tartja ezt a választást. Fontosnak tartja, hogy
egy rendkívüli időszak k.övetkezik a település életében, hiszen ami most Magyarországon
történik, gazdasági és politikai értelemben is, azt mutatja, hogy Hajdúsámsonnak egy
különleges lehetősége van. A Megyei Közgyűlés is garancia arra, hogy Hajdúsámson
biztonsággal tervezheti jövőjét és jó eséllyel megvalósíthatja terveit. Hajdúsámson
polgármestere nemcsak llajdúsámson vezetője, hanem a FlDESZ-MPSZ-nek is az egyik tagja.
Azért tagja a Megyei Kózgyűlésnek is, mert azt gondolják, hogy ott is meg kell mutatni
Hajdúsámson értékeit, ési be kell mutatni Hajdú-Bihar megye számára, hogy Hajdúsámson a
hajdúvárosok között, ha nem is a legnagyobb település, de az egyik legerősebb, akinek a
kisugárzása egyértelmű éls világos mindenki számára. Garancia a célok megvalósítására, amit
polgármester úr mondott, hogy összefogás szükséges, Külön köszönetet érdemelnek azok, akik
segítik polgármester urat, illetve a képviselőket a munkájukban. Önmaga a közszolgálat is olyan
terület, amelyben kell a segítség minden oldalról, de amikor tisztségviselőként kell dolgozni
valahol és megfelelni a különböző elvárásoknak, az rendkívül nehéz. Sok sikert, jó munkát
kíván m indenki számára.

Tasi Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke köszönti a jelenlévőket. Elsősorban
mindenképpen köszönet illeti meg azokat, akik éltek állampolgári jogukkal, és elmentek
szavazni, Nem tudott jelen lenni a választási nagy gyűlésre egyéb elfoglaltsága miatt, de arra
bíztatta volna a jelenlévől<et, hogy menjenek el szavazni, tegyék a dolgukat, és nyerjék meg a
választás Hajdúsámsonbran, de most tényként tudja közölni azt, hogy ezt a választást
megnyerték, és ezúton is gratulál a megválasztott képviselőknek, polgármester úrnak. Az öt
évvel ezelőttihez hasonlóan újra megválasztották a FlDESZ-KDNP jelöltjeit. Mindenkinek
megköszöniaz ebben nyújtott segítséget, az elvégzett munkát.

AntaI Szabolcs polgármester bejelenti, hogy az eskü letételével a képviselő{estület megalakultnak
tekintendő. Az előzetesen megküldött napirendi pontokhoz kapcsolódóan szeretne e9y
módosító indítványt előterjeszteni és egy új napirendi pontot felvenni az önkormányzat
Szervezeti és Működési $zabályzalának módosítására vonatkozóan. Az új napirendi pontot az
alpolgármester megválas:ztásához kapcsolódó napirendi pont előtt kell megtárgyalni, Kéri, hogy
a na pirend i pont felvéte léről kéáeltartással szav azzanak.

Hajdúsámson Város Önkormán,lzata Képviselő{estülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - a módosító javirslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester kéri, hogy az ülés napirendjének módosításokkal együtt történő
elfogadásáról kéáeltartással szava zzanak.

Hajdúsámson Város Önkormánvzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - az aláb bi határ,czatot hozla:
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209/2019. (X. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő{estülete a 2019. október 24. napján (csütörtök)
13.00 órára összehívott alakuló ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Hajdúsámson Város Hely,í Y5lurrtási Bizottsága Elnökének tájékoztatója a helyi ónkormányzati
képviselók és polgármesterek 2019. évi általános választásának eredményeiról

2. Önkormányzati képviselőll eskütétele, esküokmányok aláírása, megbízólevelek átadása

3. Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása, megbízóIevél átadása

4. Polg ármesteri program isrnertetése

5. Hajdúsámson Város Önkclrmányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1t2O16, (l.
29. ) önkorm ányzali rendelet módosítására
Elóteriesztó: Antal Szabc,lcs polgármester

6, Előterjesztés alpolgármester megválasztására
E!őteriesztő: Antal Szabc,lcs polgármester

7. Előterjesáés a polgármester i|letményének és költségtérítésének megállapítására
E!őteriesztő: dr. Danku Jr5zsef jegyző

8. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előteriesztő: Antal Szabc,lcs polgármester

5. napirend

Antat Szabolcs polgármester: Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1 l 20 1 6. ( l, 29. ) ön korm á nyzati re ndelet módos ítására,

A 2o19-2024-es önkormányzal:i ciklusban két fő társadalmi megbízatású alpolgármesterre tesz
javaslatot a képviselő-testület felé. Megválasztásuk előkészítéseként szükséges a szervezeti és
működési szabályzat 50. §-ának módosítása.

Hozzászőlás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a Szervezeti és Működési Szabályzat
m ódos ítását. Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartáss al szav azzanak.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - az önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Haidúsámso n Város Önkormányzata Képviselő-testü!etének
1912019. (x.24.|

önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezetiés Működési

SzabáIyzatáról szóló 1 12016. (l. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormárryzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairől szóló 2011.
évi CDfiXlX. törvény 53. § (1) tlekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következóket rendeli el:

í.§

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő{estülete Szervezetiés Működési Szabályzatáról szóló
112016. (l, 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 50. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép,

,,(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselólestülete két fó társadalmi megbízatású
alpolg ármestert vál aszt. "



2.§

Jelen Rendelet 2019. október 24.. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 201 9. október 24.

Dr. Danku József
iegyző

AntaI Szabolcs
polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: E.lőterjesztés alpolgármester megválasztására.

Bejelenti, hogy a képviselő{esttllet saját tagjai közül a jelenleg hatályos SZMSZ-nek megfelelöen és
azzal összhangban 2 fő lársadalmi megbízatású alpolgármester személyére tesz javaslatot. A
polgármester jogosult az alpolgármester személyére javaslatot tenni, így most szeretne élni
ezzel ajogával.
Elsőként Csigéné Zsadányi Mariann képviselőt, másodikként pedig Dandé Lászlóné képviselőt
szeretné felkérni az alpolgtármesteri tisztség betöltésére,
Megkérdezi először Csigéné Zsadányi Mariann képviselő asszonyt, hogy vállalja-e a
megbízatást?"

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő megköszöni a bizalmat, és a megbízatást elvállalja.

AntaI Szabolcs polgármester megkérdezi Dandé Lászlóné képviselő asszonyt, hogy vállalja-e a
megbízatást?"

Dandé Lászlóné képviselő megköszöni a bizalmat, és a megbízatást elvállalja,

Antal Szabolcs polgármester megkérdezi Csigéné Zsadányi Mariann képviselő asszonyt, illetve
Dandé Lászlóné képviselfi asszonyt, hogy nyílt, vagy zárI ülésen tárgyalja-e a képviselő-testület
az alpolgármester választást. Ugyanis az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján titkos szavazás
esetén ZART ülést is lehet tartani , ha az érintett azt kéri."

Csigéné Zsadányi Mariann ktlpviselő nyílt ülésen kéri az ügy tárgyalását, és egyben bejelenti a
személyes érintettségét.

Dandé Lászlóné képviselő nyílt ülésen kéri az ügy tárgyalását, és egyben bejelenti a személyes
érintettsé9ét.

Antal Szabolcs polgármester kéri a képviselőket, kézfeltartással szavazzanak arról, hogy kizárja-e a
képviselő{estület Csigénri Zsadányi Mariann képviselőt, illetve Dandé Lászlóné képviselőt a
szavazásból.

Hajdúsámson Város Önkormánlrzata Képviseló{estülete 0 igen szavazatIal - 11 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - nem zárja l(i Csigéné Zsadányi Mariann és Dandé Lászlóné képviselőt a
szavazásból.

Antal Szabo|cs polgármester elmondja, hogy a titkos szavazás lebonyolításához háromtagú
Szavazatszámláló Bizott,ság megválasztása szükséges. A bizottság tagjait minősített
többséggel kell megválasztani. Javaslatot tesz a bizottság elnökének személyére, Rákos
Tamás képviselőt javasolj a.
Megkérdezi Rákos Tamás; képviselőt, hogy vállalja-e a megbízatást?"

Rákos Tamás képviselő megkölszöni a felkérést, és a megbízást elvállalja.

Antal Szabolcs polgármester ktlri, hogy kéáelemeléssel szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottság
el nökének személyéről.

Hajdúsámson város Önkormán)rzata képviselő-testülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - megválasztja Rákos Tamás képviselőt a Szavazatszámláló Bizottság elnökévé.

6



Antal Szabolcs polgármester javaslatot tesz a Szavazalszámláló Bizottság egyik tagjára Szabó
Kálmán képviselő úr személy,ében. Megkérdezi Szabó Kálmán képviselőt, hogy vállalja-e a
megbízatást?"

Szabó Kálmán képviselő megkciszöni a felkérést, és a megbízatást elfogadja.

Anta! Szabolcs polgármester kéri, hogy kéáeltartással szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottság
tagjaként Szabó Kálmán k.épviselő személyéről.

Hajdúsámson Város Önkormány,zata Képviselő{estülete 11 igen szavazatlal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - megválasztja Szabó Kálmán képviselőt a Szavazatszámláló Bizottság tagjává.

Antal Szabolcs polgármester javaslatot tesz a Szavazatszámláló Bizottság másik tagjára Urbánszki
Károlyné képviselő asszony személyében. Megkérdezi Urbánszki Károlyné képviselőt, hogy
vállalja-e a megbízatást?"

Urbánszki Károlyné képviselő rnegköszöni a felkérést, és a megbízatást elfogadja.

Antal Szabolcs polgármester k.éri, hogy kéáeltartással szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottság
tagjaként Urbánszki Károlyné képviselő személyéről.

Hajdúsámson Város Önkormánl,zata Képviselőtestülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - megválasztja Urbánszki Károlyné képviselőt a Szavazatszámláló Bizottság tagjává,

Antal Szabolcs polgármester a titkos szavazás lebonyolítására 14.00 órakor szünetet rendel el.

Szünet után a képviseló-testület 14.10 órakor 11 fővelfolytatta munkáját.

Rákos Tamás képviselő, a szavazaíszámláló Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás
eredményét, mely szerint a képviselő-testület 11 igen szavazattal alpolgármesterré válasZotta
Csigéné Zsadányi Mariann képviselőt, továbbá szintén 1'1 igen szavazattal alpolgármesterré
választotta Dandé Lászlóné képviselöt.
Elmondja, hogy a szavazólapok a jegyzőkönyv mellékletét fogják képezni.

Anta! Szabolcs polgármester s;:avazásra teszi tel az 1. számú határozatijavaslatot:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő{estülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - az alábbi határrrzatot hozta:

Hajdúsámson Város Onkormáltyzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól
szőlő 201í. évi CDfiXlX. törvény 74 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
Hajdúsámson Város Onkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzaláről szólő 112016. (l, 29.)
önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - 2019. október 25. napjától

í}sigéné Zsadányi Mariann képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg,

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármester megbízatásával kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 20,19. október 31 .

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester s::avazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - az alábbi határ,czatot hozta:

2121 2O19. (X. 24.| öh. sz. határ,ozat

Hajdúsámson Város Önkormárryzata Képvise|ő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól
szólő 2011. évi CL§XIX. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,



Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáről szólő 112016. (l. 29.)
önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - 2019. október 25. napjától

Dandé Lászlóné képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg.

A képviselő{estület felkéri a p,olgármestert, hogy az alpolgármester megbízatásával kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg,

Határidő: 2019. október 31 .

Felelós: Antal Szabolcs polgárrrrester

Antal Szabolcs polgármester gratulál a megválasztott alpolgármestereknek.

Antal Szabolcs polgármester felkéri az alpolgármestereket, hogy az esküt letenni, majd az erről szóló
esküokmányt aláírni szíveskedjenek.

Előmondja az eskü szövegét:

,,Én (esküíevó neve) becsületernre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogrszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri
tisáségembő| eredő feladatainrat Hajdúsámson város fejlődésének elömozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisz:tségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. lsten engem úgy
segéljen!"

7. napirend
Antal Szabolcs polgármester: Előterjesáés a polgármester illetményének és költségtérítésének

megállapítására, Elmondja, hogy az illetmény és költségtérítés számításának módja jogszabály
által van meghatározva, így ezen módosítani nem lehet.

Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő{estülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:

2í3120í9. (X. 24.} öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §. (4) bekezdésének f) pontja alapján

Antal Szabolcs polgá rmester

illetményét 2019. október 14. napjától 698 000 Ft összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester foglalkoáatásijogviszonyával kapcsolatos
ügyviteli feladatokat végezze el.

Felelős: jegyző
Határidő: 20,19. október 31 .

Antal Szabolcs polgármester s::avazásra teszi fel a 2. számú határozatijavaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormánl,zata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - az alábbi határrrzatot hozta:

21 4l20'l9. (X. 24.| öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő{estülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLD(XIX. törvény 7í. §. (6) bekezdése alapján
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Antal Szabolcs polgármester

költségtérítésének összegét 2019. október 14. napjától havi 104700 Ft összegben állapítja meg,

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő
ügyviteli feladatokat végezze el.

Felelős: jegyző
Határidó: 2019. október 31 .

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: |-|őterjesztés az alpolgármester tisZeletdíjának és költségtérítésének
megállapítására. Elmondjia, hogy a tiszteletdíj és költségtérítés számításának módja jogszabály
által van meghatározva, mely szabályokat az előterjesztés tartalmaz. Az 1. számú halározati
javaslat vonatkozásában módosító javaslata, hogy 200.000 forint összegben kerüljön
megállapításra az alpolgármesterek tiszteletdíja. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselőtestülete 11 igen szavazaltal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - a módosító javaslatot elfogadta.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő{estülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - az alábbi határrrzatot hozta:

21512019. íX.24.| öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormánlzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011 . évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján

Csigéné Zsadányi Mariann, valamint Dandé Lászlóné

társadalmi megbízatású - saját tagjai közül megválasztott - alpolgármesterek tiszteletdíját 20'19.
október 25, napjától alpolgármet;terenként havi 200.000 Ft összegben állapítja meg.

A képviselő{estület felkéri a jegyzőt, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tisáeletdíjával
kapcsolatos ügyviteli feladatokat végezze el.

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. október 31 .

Anta! Szabolcs polgármester ,a 2. számú határozati javaslat vonatkozásában módosító javaslata,
hogy az alpolgármesterek költs,ágtérítésének havi összege 30.000 forintban kerüljön megállapításra.
Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - a módosító javiaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a 2. számú határozati
javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormán,/zata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással - az alábbi határ,czatot hozta:

21612019. (X.24.| öh. sz. határ,ozat

Hajdúsámson Város Önkormárryzata Képviselő{estülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201,1. évi CDfiXlX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján



Csigéné Zsadányi Mariann, valamint Dandé Lászlóné

társadalmi megbízatású - saját l:agjai közül választott - alpolgármesterek költségtérítésének összegét
2019. október 25. napjától alpolglármesterenként havi 30.000 Ft összegben állapítja meg.

A képviselőtestület felkéri ,a jegyzőt, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesterek
költségtérítésével összefüggő ügyviteli feladatokat végezze el.

Felelős: jegyző
Határidő: 201 9. október

Antal Szabolcs polgármester bejelenti, hogy az Mötv. 43. § (3) bekezdése szerint a következő ülésen
kerül sor a bizottságok megválasztására, az ahhoz szükséges Szervezeti és Működési
Szabályzat felülvizsgálatirra, módosítására, A megválasztásra kerülő bizottságok egyikének
feladata lesz a vagyonnr/latkozattal és összeférhetetlenséggel kapcsolatos ügyek intézése.
Erre mielőbb sort kell kerítenünk tekintettel arra, hogy a választást követő 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot kell tennünk. További személyes feladata minden képviselönek, hogy
megválasztásától számítcltt 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adőzás rendjéről
szóló törvényben meghettározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Ezen túlmenően
minden képviselő nyilatkozott a jelöltté válásakor, hogy megválasáása esetén az
összeférhetetlenségi okol a megválasztásától vagy annak felmerülésétől számított 30 napon
belül megszünteti. Kéri, hogy az ezzel kapcsolatos, mellékelt tájékoztatót szíveskedjenek
elolvasni és annak megfelelően eljárni.

A képviselő-testület alakuló ülését 14.35 órakor bezárja.

K.m.f.
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JELENLÉTl ÍV

Készült Hajdúsámson Város önkormányzata Képviselő-testúletének
20í9. október 24. napján (csütörtök) 13.00 órától

megtartott alakuló ülésén

AntaI Szabolcs polgármester

Dandé Lászlóné képviselő

Balogh Józsefné képviselő

Bihari Lajosné képviselő

Bodóné Óri Gyöngyi kép,uiselő

GsigénéZsadányi Mariann képviselő

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő

Montlika Zoltán képviselő

Rákos Tamás képviselő

Szabó Kálmán László képviselő

Szegediné Páll Rita képviselő

Urbánszki Károtyné képviselő
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HAJ Dú sÁM soN vÁRos öN KoRMÁttyzRrn polrsÁRna esrenÉről
4251 Hajdúsárnson, Szabadság tér 5.

T,:lefon: (52) 59C1-590, Fax: (52)590-591
E -mail: polgarmester@hajdusamson.hu

MEGHíVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt

Hajdúsárnson Város Képviselő-testületének ünnepélyes
ALAKULÓ ÜlÉsÉns.

Az atakuIó ülés ideie: 2019. okíóber 24. (csütörtök) 13,00 óra

Az ülés helve: Hajdúsámsoni lPolgármesteri Hivatal ,,A" épület Tanácsterme

Az alakuló ülés napirendiei:

1. Hajdúsámson Város Helyi Válasáási Bizottsága Elnökének tájékoztatója a helyi Önkormányzati

kéóviselők és polgármesterek 2019. évi általános válasáásának eredményeiről

2. önkormányzati képviselől< eskütétele, esküokmányok aláírása, megbízólevelek átadása

3. Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása, megbízólevél átadása

4. Polgármesteri program ismertetése

5. Alpolgármester választása
Előteriesáő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesáés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előteriesztő: dr. Danku J(izsef jegyző

7. ElőterjesÁés azalpolgárrnester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előteriesztő: Antal Szabolcs polgármester

Megtisáelő részvételére számítok!

Hajdúsámson, 2019. október 18.

Antal szabolcs
poIlgármester[e=

\,

TiszteIettel:

\

,""'



Hajdúsámson Város Helyi Vá!asztási Bizottsága
4.251 Haldúsámson, Szabadság tér 5.

rÁlÉxozrnró
a helyi önkormányzati kép,viselók és polgármesterek 2019. éviválasztása eredményeiról

Hajdúsámsonban

Tisztelt Képvise!ő-testü let!
Tisztelt Polgármester Ú r!

Hajdúsámson Városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi válasáása
eredményeiről a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját a következők szerint terjesztem a Tisztelt
Képviselő-testület elé.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. töruény alapján a választási bizottságok a
választópolgárok független, kizéirólag a törvénynek alárendelt szeruei, melyek elsődleges feladata a
választási eredmény megállapí,tása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a
pártatlanság éruényesítése és s;zükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasáásán a választási bizottság döntött a
polgármester-jelöltek, az egyérri választókerületi jelöltek, a kompenzációs listák nyilvántartásba
vételéről, kisorsolta a polgármelster-jelöltek, az egyéni választókerületi jelöltek és a kompenzációs
listák sorszámát, jóváhagyta a szavazólapok tartalmát, majd megállapította a válasáások
eredményeit.

A helyi önkormányzati képviseléik és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
az egyéni választókerületben megválasztható képviselők száma 8 fő, és 3 kompenzációs listás
mandátum szerezhető, azaz 11 képviselő választható.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019, évi választásán a 8 egyéni választó-
kerületben 9 szavazókörben, 9 sizavazatszámláló bizottság bonyolította le a szavazást.

A választás összesített adatai:

1. A szavazás megkezdésrakor a névjegyzéken szereplő válasáópolgárok száma: 11 011 fő volt.
2. Szavazóként megjelent válasáópolgárok száma: 4 6í 5 íő, ez a választópolg árok 41 ,91 o/o-a.

A polqármester választás adatai. eredménve:

1 . Az urnában lévő, lebélyt;gzett szavazólapok száma: 4 611 db

2. Az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 88 db

3. Az érvényes szavazólaprok száma: 4 523 db

4. Az érvényes szavazatoll megoszlása a jelöltek között:

AntalSzaboIcs FIDESZ-KDNPjelölt:

Tóth János ,,Egészségért és a Sportért
Hajdúsé msonban" Egyesület

3 087 szavazat, 68,25 o/o,

1 436 szavazat, 31,75 o/o



Az eqvéni választókerületi önltormánvzati képviselő váIasztás eredménve:

Az 1. sz. egyéni vá.lasztókerületben a 649 érvényes szavazalból a legtöbb szavazatot, azaz 344
szavazalo|Bodóné Ori Gyönglti, a FlDESZ-KDNP jelöltje kapta,

a 2. sz. egyéni választókerületben a 662 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatol, azaz 394
szavazatot Urbánszki Károlynér, a FlDESZ-KDNP jelöltje kapta,

a 3. sz. egyéni választókerületben a 650 érvényes szavazatből a legtöbb szavazatot, azaz 342
szavazatot Balogh Józsefné, a,z ESHE jelöltje kapta,

a 4. sz. egyéni választókerületben az 586 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, azaz 347
szavazatot Dandé Lászlóné, a l=lDESZ-KDNP jelöltje kapta,

az 5. sz. egyéni választókerülletben az 541 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, azaz 278
szavazatot Bihari Lajosné, a FlDESZ-KDNP jelöltje kapta,

a 6. sz. egyéni választókerülrrtben az 559 érvényes szavazalból a legtöbb szavazatot, azaz 284
szavazatot Szabó Kálmán Lász:!ó a FlDESZ KDNP jelöltje kapta,

a 7. sz. egyéni választókerületben a 4O7 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, azaz 3O2
szavazatot Rákos Tamás a FlDESZ KDNP jelöltje kapta,

a 8. sz. egyéni választókerületben a 391 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, azaz 266
szavazatot Csigéné Zsadányi ]úlariann a FlDESZ MPSZ jelöltje kapta.

A kompenzációs listás választiás eredménve:

Az egyéni választókerületekben keletkezett töredékszavazatok száma összesen: 1 797

1. Az Eqészséqért és a Sc,ortért Haidúsámsonban Eovesület
töredékszavazatainak száma:
elnyert mandátumok száma:
listáról bejutott képviselők:

2. A Maovar loazsáq és Élet Pártia
töredél<szavaztl>k számal: 1183

megszerzett mzlndátumo,k s;záma: '|

listáról bejutottl<épviselő: MontlikaZolLán

Tisztelt Képviseló-testü let!

A fentiekben ismertetett választási eredmények 2019. október 18. napján, valamint 2019. október 21.
napján jogerőre emelkedtek.

A helyi választási bizottság nevében gratulálok a megválasztott önkormányzati képviselőknek,
Polgármester Urnak, munkájukhoz sok sikert kívánok.

Hajdúsámson, 20'l9. október ll4.

1 259
2

Kincsesné Kirtyán Mária
Szegediné Páll Rita Zsuzsa



ELÓTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város önkormányzata Szervezetiés MűködésiSzabályzatárólszóló

1t2O16. (l. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkorm:ányzatairól szólő 2011. évi CDfiXlX. törvény 74. § (1) bekezdése

aiapjá'n a képviielő_Óstület a potgármester javaslatára, litkos szavazással, minősített tÖbbséggel a

potiármestei helyettesítésére, 
-munkájánák segítésére e9y alpolgármestert választ, tÖbb

alpolgármestert választhat.
A'kéiviselő_testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alPolgármester

jogai'és kötelezettségeTa rn"gu,5tasztásávatkeletkeznek, a megbízatás megszűnésévelszűnnek meg.

Az önkormányzat jelenleg hatiályos szervezeti és működési szabályzatának 50. § (1) bekezdése

szerint Hajdúiámson Váios öátormanyzata Képviselő-testülete egy fő társadalmi megbízatású

alpolgármestert vá|aszt.

A 2o1g-2o24-es önkorm ányzali ciklusban két fő társadalmi megbízatású alpolgármesterre teszek
javaslatot a képviselő-testúlet felé. Megválasáásuk előkészítéseként szÜkséges a szervezeti és

működési szabályzat 50, §-ának módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§, ,t8.§, 19. §-ai alapján az Önkormányzat

szóÜezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának g!Őzeteg

hatásvizsqálata:

A jogalkotásról szóló 2010. ér,i CXXX. törvény 17- § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek az előzetes

haiáóvizsgálat elvégzéséről, mtlly során a következőket kell vizsgálni:

!. Várhatótársadalmi.qaz:dasáqi.költséqvetésihatá.sgk:
@]ihatás'.h.,tékonyabbpolgármesterifeladatellátás,alakosság9al

történő kapcsolattarlás hatékonyságának ncivelése.
b) költséqvetési hatás: költségvetésr fedezet biztosítása sz:ükséges.

xtirnvezeti és eqészsétlüqvi következménvek: nincs m érlrető hatása.

ffitbefolvásolóhatásof:arerrde,letmódosításaazönkormányzati
ll.
lll.

lV.

V.

adminisztratív terheket jellentősen nenr lrefolyáscrlja.

ffi1deletmÓdositasataztettes::ük'séges,sé,hogyazörrkorrrrányzati
váasztást kö"etően a p9|gjlmester ktit fő társ;adalmi nregbízatiású alpolgármesterrel kívánja

ellátni az alpolgármesteri feladatokat.
A
feltételek: valamen nyi ftlltétel rendel kezésre áll,

lndokolás:
ÁltaIános indokolás:

Hajdúsámson Város önkormárryzata Képviselő-testülete Szervezetiés MŰkÖdési SzabálYzatáról szóló

láola. (l. 29.) önkormányzati rendelet módosítása lehetővé teszi a két fő társadalmi megbízatású

alpolgármesteri tisáség betöltÉlsét,

Részletes indokolás

Az í. §-okhoz

Módosító rendelkezést tartalmaz a társadalmi megbízatású alpolgármesterek száma vonatkozásában,

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendelet mÓdosítást elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2019. október 22. 1,1"

ta/+:b
Anial€y'abotcs
polgármester

"** A re n d e l et,e lf og a d á :;á tt o z

Az előteriesztést készítette: dr. Danku .József jegyző d4L
Alieqyző: Dr. Deák E;ernadett T§t'_{-l,*Fl



Hajd úsámscln Város Önkormányzata Képviselő-testü Ietének

o"*"-*1oJr';.'n"-" jL,"*
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezetiés Múködési

Szabályzatáról szóló 112016. (l. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő{estülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szólő2011.
évi CDOfilX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Hajdúsámson Város Önkormánt/zata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
112016. (1.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 50. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendel kezés lép.

,,(1) Hajdúsámson Város Örlkormányzata Képviselólestülete két fó társadalmi megbízatású
alpolg ármeste rt választ. "

2.§

Jelen Rendelet 2019, október 2,I. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 20í9. október í!4.

Dr. Danku Józsief
jegyző

Ezt a rendeletet a mai napon kiitirdettem:

Hajdúsámson, 20'l9. október il4,

Dr. Danku József
iegyző

Antal szabolcs
poIgármester



Hajd úsánrson Vá ros Ö n kormányzata Pol gá rmesterétól

ELÓTERJESZTÉS
alpolgármester megválasztására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkornrányzatairól szóló 2011, évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 74. § (1)

bekezdése alapján a képviselő_testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyr:ttesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, vagy
több alpolgármestert választhat.

A képviselő{estület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg, Az alpolgármester
jogai és kötelezettségei a megviilasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
Az önkórmányzat szervezeti és működési szabályzata szerint Hajdúsámsonban társadalmi
megbízatású alpolgármester látja el a megjelölt feladatokat.

A titkos szavazással, minősített többséggel megválasztott alpolgármeste(ek) e minőségében eskÜt
tesz(nek) a képviselő-testület előtt és esküokmányt í(nak) alá.
Ad alpolgármester választásérnak lebonyolítására szükséges egy Szavazatszámláló Bizottság
létrehozása. A bizottság feladata a titkos szavazás lebonyolítása, a szavazatok összeszámlálása és a
választás eredményének ismertetése.

HalOúsámson Város Önkormárl,1zata Képviselő-testülerte - a Magyarország helyi önkornnány;zaltairól

szőló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésére tekintettel - az alpolgármester választásának
lebonyolítására 3 tagú Szavazalszámláló Bizottságot hoz létre, melynek
Elnökévé: képviselőt,
Tagjává: 1.

2.
képviselőt,
képviselőt

válasája meg.

A képviselő-testület felkéri a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét, hogy a titkos szavazás
lebonyolításáról gondoskodjon rás ismertesse a válasáás eredményét.

Határidő: azonnal
Felelős: Bizottság Elnöke

2. Határozati iavaslat,.,.
Hajdúsámson Város Önkormá,nyzata Képviselő{estülete - Magyarország helyi önkormányzatairól
szőló 2011, évi CD(XXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáről szőlő 112016. (l. 29.)
önkormányzatirendelet 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján -2019. október 25. napjától

.(név) képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg.

A képviselő_testület felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármester megbízatásával kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.

Határidó: 2019. október 31 .

Felelős: Antal Szabolcs polgármester



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képvisr;lő{estülete - Mag,yarország helyi önkornrány;uatairól
szóló 2011. évi CLXXXlX, tönrény 74 § (1) bekezdtlsében meghatározott felarjatköré|ren eljárva,

Hajdúsámson Város Önkormárryzata Szervezeti és Mlűködési Szabályzatáról szóló 112016. (l,29.)
önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - 2019, október 25. napjától

(név) képvisellőt
társadalm i megbízatású alpolgármesternek választja meg.

A képviselő{estület felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármester megbízatásával kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. október 31 .

Felelős: Antal Szabolcs polgárrnester

Hajdúsámson, 2019. október ;22.

potgármester



Haj d ús ámson i Város Ö n kormá ny zata Jegy zőjétől

ELÓTERJESZTÉS
Antal Szabolcs poIgárnrester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Tisztelt Képviselő Testület!

l.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szólő 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71, §, (4)

bekezdés f) pontja alapján a polgármester illetménye, az államtitkárnak a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének a 70 o/o-

a, tekintettel arra, hogy Hajdúsámson a 10 001 - 30 000 fő lakosságszámú települések közé tartozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő{estürletet, hogy a határozatijavaslatot elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson Város
2011. évi CLXXXIX.

Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzirtairól szóló
törvény 71. §, (4) bekezdésének í) pontja alapjián

Antal Szabolcs polgármester

illetményét 2019. október 14. napjától 698 000 Ft összegben állapítja meg.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos
ügyviteli feladatokat végezze el.

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. október 31 .

ll.

A Magyarország helyi önkorm;ányzatairól szőló 2011. évi CDfiXlX. törvény 71. § (6) bekezdése
szerint a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 o/o-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult, mely összeg 104 700 Ft.

Kérem a tisáelt képviselő-testületet, hogy a határozatijavaslatot elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson Város Önkormáryzata Képvist;lő-testülete a Magllarország helyi önkormány;la1,1airól
szóló 2011 . évi CDfiXlX. törvény 71. §. (6) bekezdése alapján

Antal Szabolcs polgármester

költségtérítésének összegét 2019. október 14. napjától havi í04 700 Ft összegben állapítja meg.

A képviselő{estület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester foglalkoáatási jogviszonyával összefüggő
ügyviteli feladatokat végezze el.

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. október 31 .

8o4
Hajdúsámson, 2019. október i!2,

&
!"gyr69



Hajdúsámsoni Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELÓTERJESZTÉS
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és

költségtéritésének megállapítására

Tisztelt Képviselő Testület!

!.

A Magyarország helyi önkornrányzatairól szóló 2011, évi CLXXXIX. törvénY (MÖtv,) 74. §. (1)

bekezdése alapján a képviselőtestület a polgármester javaslatára - titkos szavazással - minősített

többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, tÖbb

alpolgármestert választhat. A kétpviselőtestület legalább egy alpolgármestert kÖteles saját tagjai kÖzÜl

megválasztaniaz alakuló (vagy az azt követő) ülésen.

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdúát a képviselő-testület állapítja meg Úgy, hogY az

nem haladhatja meg a társarlalmi megbízatású polgármester tisáeletd'rja 90%-át. A társadalmi

megbízatású alpolgármester ar tisZeletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a kéPviselŐ-

testülethez intézett írásbeli nr/itatkozatával lemondhat a MÖtv 80 § (2) bekezdése szerint. A

társada|mi megbízatású alpolgiármester tisáeletdíja a po|gármester illetményének az 50 %-a. Ebből

következik, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja maximum 314 100 Ft lehet,

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tisáeletdíját

kétszázezer forintban ál lap ítsa m eg.

Kérem a Tisáelt Képviselő-testrjletet, hogy a határozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!

1. Határozati iavaslat:
Hálou.ar.on Város önkormárryzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi ÖnkormánYzatairólszóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján

(ntiv), valamint (név) társadalmi megbízatású -
*lát t"rr"il.öáil ,egválas:ltott - alpolgármesterek tiszteletdíját 2O1g. október 25. naPjától

alpolgármesterenként havi 200.000 Ft összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tisáeletdíjával

kapcsolatos ügyviteli feladatokat végezze el,

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. október 3'l.

tl.

Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2O11. évi CL)fiXlX. törvény 80. § (3) bekezdése szerint

a főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a

megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 o/o-ában meghatározott

összegű költségtérítésre jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatijavaslatot elfogadni szíveskedjen.

2. Határozati iavaslat:
H"joúsa..on Város önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi ÖnkormánYzatairól

szőló 201'1. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján



(név), valamint (név) társadalmi megbízatású -
ffi]aípotga.'",t@össze9ét2019.október25'napjától
alpolgármesterenként havi 30.000 Ft összegben állapítja meg.

A képviselő_testület felkéri a jegyzőt, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesterek

költségtérítésével összefüggó ügyviteli feladatokat végezze el.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. október 31.

Hajdúsámson, 2019. október l!2.

polgármester

§ r,.',*'ta\
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Hajd úsámsoln Város Ön kormányzata Képviselő-testületének

."-J,iillll;fi ',"'noJ",","
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezetiés Működési

Szabályzatá ról szóló 1 12016. (l. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározottfeladatkörében eljárva, a Magyarország helyiönkormányzatairól szóló2011.
évi CDfiXlX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

í.§

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő{estülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
112016, (1.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 50, § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép.

,,(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete két fó társadalmi megbízatású
alpolg ármeste rt vál aszt. "

2.§

Jelen Rendelet 2019. október 2ll, napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. október 2|4.

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 20í9. október 2|4.

i-\l
Dr. Danku Józse{

jegyző t ffi3

t ,+-- -rtl ,'*-J 
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Dr. Danku Józsl


