
K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

217/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. november 13. napján (szerda) 

10.00 órára összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

2. Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak megválasztása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

3. Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása, felhatalmazás adása tárgyában, 
az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók és gazdasági társaságok vonatkozásában, 
valamint gépjármű használat további biztosítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

4. Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 
Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

218/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése szerint, Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 52. § (2) bekezdésére tekintettel – elhatározza, hogy a 
2015. január 1. napjától létrehozott Polgármesteri Kabinetet a polgármester munkájának segítése 
érdekében továbbra is szervezeti egységként működésében fenntartja, továbbá 4 álláshelyet biztosít 
2019. december 1. napjától a következők szerint az önkormányzatnál: 

- két 8 órás Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely, határozott időre, 2024. 
szeptember 30. napjáig, 

- két részmunkaidős (4 órás) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely, határozott 
időre, 2024. szeptember 30. napjáig. 
 

Az álláshelyek betöltéséhez a szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat a 2020. évi 
költségvetésében, továbbá az azt követő költségvetési rendeletekben a megjelölt határidőig 
folyamatosan biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fedezetnek az önkormányzat 2020. évi 
költségvetési rendeletébe történő beépítéséről folyamatosan gondoskodjon, továbbá felhatalmazza, 
hogy a szükséges humánpolitikai és munkáltatói döntéseket és intézkedéseket hozza meg. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet tervezésekor, előterjesztésekor, továbbá folyamatosan 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

2. napirend 
Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak megválasztása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

219/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati 

rendelete 38. §-a alapján – a Jogi és Ügyrendi Bizottságába a következő személyeket választja 

meg: 

 

Elnök: Bodóné Őri Gyöngyi 

Tag: Szegediné Páll Rita 

Tag: Szabó Kálmán 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

2. napirend 
Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak megválasztása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

220/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati 

rendelete 38. §-a alapján – a Műszaki és Városfejlesztési Bizottságába a következő személyeket 

választja meg: 

 

Elnök: Szabó Kálmán 

Tag: Balogh Józsefné 

Tag: Bodóné Őri Gyöngyi 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

2. napirend 
Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak megválasztása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

221/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati 

rendelete 38. §-a alapján – a Pénzügyi Bizottságába a következő személyeket választja meg: 

 

Elnök: Bihari Lajosné 

Tag: Kincsesné Kirtyán Mária 

Tag: Urbánszki Károlyné  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

2. napirend 
Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak megválasztása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

222/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati 

rendelete 38. §-a alapján – a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságába a következő 

személyeket választja meg: 

 

Elnök: Urbánszki Károlyné 

Tag: Montlika Zoltán 

Tag: Rákos Tamás 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

2. napirend 
Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak megválasztása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

223/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati 

rendelete 38. §-a alapján – a Közbeszerzési Bizottságába a következő személyeket választja meg: 

 

Elnök: Rákos Tamás 

Tag: Szabó Kálmán 

Tag: Montlika Zoltán 

Tag: Urbánszki Károlyné 

Tag: Bihari Lajosné  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 
Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása, felhatalmazás adása 
tárgyában, az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók és gazdasági társaságok 
vonatkozásában, valamint gépjármű használat további biztosítása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

224/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontja, valamint a 94. § (2) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva – felhatalmazza Antal Szabolcs polgármestert (an: Molnár Piroska Ibolya, lakcím: 

4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szilfa u. 18.), hogy az Önkormányzat állandó képviseletét, mint tag a 

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsülésén ellássa és az 

Önkormányzat tisztségviselővé történő megválasztása esetén az Önkormányzat nevében a 

polgármester tisztségviselői feladatokat lásson el. 

A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a polgármester akadályozatása esetén a fenti 

feladatokat Dandé Lászlóné (szn.: Veres Éva, an.: Halega Irma, lakcím: 4251 Hajdúsámson, Árpád út 

70.) alpolgármester lássa el. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szükség esetén a határozat megküldéséről 
gondoskodjon, továbbá a társulási üléseken történtekről a követő munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülés számoljon be. 

  
Határidő: azonnal és folyamatosan 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 
Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása, felhatalmazás adása 
tárgyában, az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók és gazdasági társaságok 
vonatkozásában, valamint gépjármű használat további biztosítása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

225/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontja, valamint a 94. § (2) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva – felhatalmazza Antal Szabolcs polgármestert (an: Molnár Piroska Ibolya, lakcím: 

4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szilfa u. 18.), hogy az Önkormányzat állandó képviseletét, mint tag a 

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tanácsülésén ellássa és az 

Önkormányzat tisztségviselővé történő megválasztása esetén az Önkormányzat nevében a 

polgármester tisztségviselői feladatokat lásson el. 

A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a polgármester akadályozatása esetén a fenti 

feladatokat Dandé Lászlóné (szn.: Veres Éva, an.: Halega Irma, lakcím: 4251 Hajdúsámson, Árpád út 

70.) alpolgármester lássa el. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szükség esetén a határozat megküldéséről 
gondoskodjon, továbbá a társulási üléseken történtekről a követő munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülés számoljon be. 

  
Határidő: azonnal és folyamatosan 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 
Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása, felhatalmazás adása 
tárgyában, az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók és gazdasági társaságok 
vonatkozásában, valamint gépjármű használat további biztosítása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

226/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontja, valamint a 94. § (2) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva – felhatalmazza Antal Szabolcs polgármestert (an: Molnár Piroska Ibolya, lakcím: 

4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szilfa u. 18.), hogy az Önkormányzat állandó képviseletét, mint tag a 

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tanácsülésén ellássa és az Önkormányzat 

tisztségviselővé történő megválasztása esetén az Önkormányzat nevében a polgármester 

tisztségviselői feladatokat lásson el. 

A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a polgármester akadályozatása esetén a fenti 

feladatokat Csigéné Zsadányi Mariann (szn.: Zsadányi Mariann, an.: Lelesz Mária, lakcím: 4251 

Hajdúsámson-Sámsonkert, Egres u. 4/C.) alpolgármester lássa el. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szükség esetén a határozat megküldéséről 
gondoskodjon, továbbá a társulási üléseken történtekről a követő munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülés számoljon be. 

  
Határidő: azonnal és folyamatosan 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 
Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása, felhatalmazás adása 
tárgyában, az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók és gazdasági társaságok 
vonatkozásában, valamint gépjármű használat további biztosítása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

227/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontja, valamint a 94. § (2) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva – felhatalmazza Antal Szabolcs polgármestert (an: Molnár Piroska Ibolya, lakcím: 

4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szilfa u. 18.), hogy az Önkormányzat állandó képviseletét, mint tag a 

Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása 

tanácsülésén ellássa és az Önkormányzat tisztségviselővé történő megválasztása esetén az 

Önkormányzat nevében a polgármester tisztségviselői feladatokat lásson el. 

A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a polgármester akadályozatása esetén a fenti 

feladatokat Csigéné Zsadányi Mariann (szn.: Zsadányi Mariann,  an.: Lelesz Mária, lakcím: 4251 

Hajdúsámson-Sámsonkert, Egres u. 4/C.) alpolgármester lássa el. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szükség esetén a határozat megküldéséről 
gondoskodjon, továbbá a társulási üléseken történtekről a követő munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülés számoljon be. 

  
Határidő: azonnal és folyamatosan 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 
Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása, felhatalmazás adása 
tárgyában, az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók és gazdasági társaságok 
vonatkozásában, valamint gépjármű használat további biztosítása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

228/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a Debreceni Hulladék 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) résztulajdonosa – elhatározza, hogy a Kft. 

taggyűléseire vonatkozóan, a tulajdonosi jogok gyakorlását átruházza Antal Szabolcs polgármesterre 

(an: Molnár Piroska Ibolya, lakcím: 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szilfa u. 18.) és egyúttal 

meghatalmazza, hogy az önkormányzat állandó képviseletét a Kft. taggyűlésein gyakorolja. 

A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a polgármester akadályozatása esetén a fenti 

feladatokat Dandé Lászlóné (szn.: Veres Éva, an.: Halega Irma, lakcím: 4251 Hajdúsámson, Árpád út 

70.) alpolgármester lássa el. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kft. rendes taggyűlésén történtekről a 

taggyűléseket követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés számoljon be. 

Határidő: azonnal és folyamatosan 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 
Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása, felhatalmazás adása 
tárgyában, az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók és gazdasági társaságok 
vonatkozásában, valamint gépjármű használat további biztosítása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

229/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) résztulajdonosa – elhatározza, hogy a Kft. taggyűléseire 

vonatkozóan, a tulajdonosi jogok gyakorlását átruházza Antal Szabolcs polgármesterre (an: Molnár 

Piroska Ibolya, lakcím: 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szilfa u. 18.) és egyúttal meghatalmazza, 

hogy az önkormányzat állandó képviseletét a Kft. taggyűlésein gyakorolja. 

A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a polgármester akadályozatása esetén a fenti 

feladatokat Dandé Lászlóné (szn.: Veres Éva, an.: Halega Irma, lakcím: 4251 Hajdúsámson, Árpád út 

70.) alpolgármester lássa el. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kft. rendes taggyűlésén történtekről a 

taggyűléseket követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés számoljon be. 

Határidő: azonnal és folyamatosan 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 
Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása, felhatalmazás adása 
tárgyában, az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók és gazdasági társaságok 
vonatkozásában, valamint gépjármű használat további biztosítása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

230/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a Debreceni Vízmű Zrt. (a 

továbbiakban: Kft.) részvényese – elhatározza, hogy a Zrt. közgyűléseire vonatkozóan, a tulajdonosi 

jogok gyakorlását átruházza Antal Szabolcs polgármesterre (an: Molnár Piroska Ibolya, lakcím: 4251 

Hajdúsámson-Sámsonkert, Szilfa u. 18.) és egyúttal meghatalmazza, hogy az önkormányzat állandó 

képviseletét a Zrt. közgyűlésein gyakorolja. 

A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a polgármester akadályozatása esetén a fenti 

feladatokat Csigéné Zsadányi Mariann (szn.: Zsadányi Mariann, an.: Lelesz Mária,  lakcím: 4251 

Hajdúsámson-Sámsonkert, Egres u. 4/C.) alpolgármester lássa el. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Zrt. rendes közgyűlésén történtekről a 

közgyűléseket követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés számoljon be. 

Határidő: azonnal és folyamatosan 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 
Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása, felhatalmazás adása 
tárgyában, az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók és gazdasági társaságok 
vonatkozásában, valamint gépjármű használat további biztosítása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

231/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a Platinum Hajdú-Bihar Megyei 

Temetkezési Vállalat (a továbbiakban: Vállalat) résztulajdonosa – elhatározza, hogy a Vállalat 

taggyűléseire vonatkozóan, a tulajdonosi jogok gyakorlását átruházza Antal Szabolcs polgármesterre 

(an: Molnár Piroska Ibolya, lakcím: 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szilfa u. 18.) és egyúttal 

meghatalmazza, hogy az önkormányzat állandó képviseletét a Vállalat taggyűlésein gyakorolja. 

A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a polgármester akadályozatása esetén a fenti 

feladatokat Csigéné Zsadányi Mariann (szn.: Zsadányi Mariann, an.: Lelesz Mária, lakcím: 4251 

Hajdúsámson-Sámsonkert, Egres u. 4/C.) alpolgármester lássa el. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Vállalat rendes taggyűlésén történtekről a 

taggyűléseket követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés számoljon be. 

Határidő: azonnal és folyamatosan 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

 
  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 
Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása, felhatalmazás adása 
tárgyában, az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók és gazdasági társaságok 
vonatkozásában, valamint gépjármű használat további biztosítása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

232/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy az 

NSA-377 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat Limuzin Highline BTM 2.0 TDI DSG automata 

típusú személygépjármű személyes használatát változatlan feltételekkel a polgármester részére 

folytatólagosan, továbbra is biztosítja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 

 
  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 13. napján (szerda) 10.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

4. napirend 
Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására 
vonatkozóan  
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

233/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy annak, a városban lakóhellyel 

rendelkező 1 564 fő lakosnak, akik 2019. december 31. napjáig betöltik a 65. életévüket, 

személyenként bruttó 5 000 Ft értékű  támogatást biztosít – összesen legfeljebb bruttó 7 820 000 Ft 

értékben.  

Az ehhez szükséges fedezetet az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a következő módon 

biztosítja: 

- 4 500 000 forint átcsoportosítással biztosítható az Ellátottak pénzbeli juttatási kiemelt 
előirányzaton belül, 

- 3 320 000 forint átcsoportosítással az általános tartalék terhére az Ellátottak pénzbeli juttatási 
sorra. 
 

Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési 

rendelet-módosításban kerüljön átvezetésre. 

A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a következő munkaterv szerint Képviselő-

testületi ülésen a fent nevezett támogatási forma kerüljön beépítésre a települési támogatás 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól 

szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletbe, mint új támogatási forma a 65. életévüket betöltött, 

lakosok részére. 

A Képviselő-testület felkéri továbbá a Közbeszerzési Bizottságot, valamint a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, a beszerzési eljárás lefolytatására. 

Határidő:  önkormányzati rendelet módosítására: 2019. november 28. 

beszerzési eljárás lefolytatására: 2019. december 9. 

Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 13.    

 


