
K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

234/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  

1. Előterjesztés az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisra vonatkozó pályázati 
kiírás eredményhirdetése, valamint előszerződés megkötése tárgyában 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

2. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. 3/11. sz. alatti önkormányzati lakás  
értékesítése tárgyában 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

3. Előterjesztés a házi gyermekorvosi, valamint védőnői egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 
feladatellátási-szerződések módosítása tárgyában 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

4. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása tárgyában 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

5. Előterjesztés a mobil applikáció használatára és fejlesztésére vonatkozó szerződés tárgyában 
 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

6. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati 
vélemény kialakítása ügyében 

 Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző 

7. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában 

 Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző 

8. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelme ügyében 
 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

9. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközösség kérelmének ügyében 
 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

10. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

11. Előterjesztés Hajdúsámson Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról 
szóló beszámoló tárgyában 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 



12. Előterjesztés Hajdúsámson Város településrendezési eszközeinek hatályosulásáról és 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

13. Előterjesztés Hajdúsámson Város Arculati Kézikönyve és Településkép védelmének rendelete 
alkalmazásának tapasztalatairól szóló tájékoztatás 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

14. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező KIA gépjármű értékesítése tárgyában 
 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

15. Előterjesztés életbiztosítás megkötése tárgyában 
 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

16. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata és intézményei és számlavezető 
pénzintézetének kiválasztása tárgyában 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

17. Előterjesztés a rehabilitációs hozzájárulás terhére foglalkoztatott megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatásának ügyében 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

18. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 
 Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző 

19. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a 
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

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

21. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény alapító 
okirata módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 
Előterjesztés az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisra vonatkozó pályázati 

kiírás eredményhirdetése, valamint előszerződés megkötése tárgyában 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

235/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény 2. § (1)-(3) bekezdései alapján, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4. § (3) bekezdés b) 
pontja szerint, összhangban az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, az egészségügyi 
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásaival – elhatározza, hogy a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt 
háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisra vonatkozó pályázati kiírást eredményesnek nyilvánítja, 
valamint Dr. Vadász Györgyi nyertes pályázóval a hajdúsámsoni 5. számú felnőtt háziorvosi praxis 
működtetésére az 1. melléklet szerinti előszerződést megköti és felhatalmazza a Polgármestert az 
előszerződés megkötésére, valamint valamennyi szükséges további nyilatkozat aláírására. 
 
A Képviselő-testülete felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi 
praxisra kiadott praxisengedély kiadását követően, a felnőtt háziorvosi feladatok területi ellátási 
kötelezettséggel történő végzésére vonatkozóan, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2/B. § (1) bekezdése, továbbá a Vhr. 1. melléklete szerinti feladatellátási szerződés – jelen 
előszerződésre is tekintettel – a soron következő képviselő-testületi ülésre, annak aláírása érdekében, 
kerüljön előterjesztésre.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert valamennyi szükséges intézkedést megtételére.   
 
Határidő: előszerződés aláírására: 2019. december 14. napjáig   
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

2. napirend 
Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. 3/11. sz. alatti önkormányzati lakás  

értékesítése tárgyában 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

236/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, 
elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó 
bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: lakásrendelet) 20. § (1) bekezdése alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 13. § (2) bekezdése, 14.  (2)-(4) bekezdéseire tekintettel, összhangban Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) 
önkormányzati rendelete szabályaival – elhatározza, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó, 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. 3/11. sz. alatti 
önkormányzati, társasházi lakást – mint üresen álló önkormányzati bérlakást – a lakásrendelet 23. §-
ában meghatározott eljárásrend szerint, a megjelölt ingatlan értékesítése (elidegenítése) céljából 
nyilvános árverés útján értékesíti.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az árverési hirdetmény kiírásáról, valamint 
közzétételéről gondoskodjon, továbbá az összes szükséges intézkedést tegye meg, valamint a 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árverés nyertesével az adásvételi szerződést 
kösse meg és a soron következő képviselő-testületi ülésen az adásvételről tájékoztatást nyújtson.  
 
Határidő: közzétételre: legkésőbb 2019. december 7. napja, továbbá a mellékelt árverési hirdetmény 
szerint 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 
Előterjesztés a házi gyermekorvosi, valamint védőnői egészségügyi alapellátáshoz 

kapcsolódó feladatellátási-szerződések módosítása tárgyában 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

237/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1)-(3) bekezdései alapján, összhangban az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 
előírásaival – elhatározza, hogy  

- a Dr. Jakab Éva egyéni vállalkozóval (adószám: 72520611-1-29, székhely: 4030 Debrecen, 
Széchenyi u. 80., 2/19.), mint házi gyermekorvosi szolgáltatóval 2014. június 26. napján 
megkötött feladat-ellátási szerződést a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 
feladat-ellátási szerződés-módosítás szerint közös megegyezéssel módosítja (1. melléklet), 
továbbá 

- a Védőnői Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hajdúsámsonnal (cégjegyzékszám: Cg. 
09-09-018747, székhely: 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5., adószám: 22622433-2-09) a 2010. 
április 15. napján megkötött feladat-ellátási szerződést a jelen határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képező feladat-ellátási szerződés-módosítás szerint közös megegyezéssel 
módosítja (2. melléklet). 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Mötv. 107. §-a, valamint az önálló orvosi 
tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza továbbá, hogy 
a megjelölt feladat-ellátási szerződés keretében az egészségügyi szolgáltató partnerek részére a 4251 
Hajdúsámson, Szűcs utca 33. szám alatti ingatlant térítésmentesen biztosítja a mellékletek szerint, az 
új feladat-ellátási hely vonatkozásában a rezsiköltségek viselését az önkormányzat átvállalja.  
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Mötv. 107. §-a alapján – elhatározza 
továbbá, hogy  

- Dr. Jakab Éva doktornő kérte, hogy a feladat-ellátási szerződés megkötése után induló 
működési engedélyezési eljárás eljárási költségei vonatkozásában a képviselő-testület járuljon 
hozzá 30 000 Ft összegben, továbbá a rendelő működéséhez szükséges egyszer-használatos 
eszközök beszerzésének és induló gyógyszerkészletének költségét maximum 150 000 Ft 
összegben támogatni szíveskedjen (mindösszesen: 180 000 Ft), továbbá 

- a Védőnői Kft. kérte, hogy a feladat-ellátási szerződés megkötése után induló működési 
engedélyezési eljárás eljárási költségei vonatkozásában a képviselő-testület járuljon hozzá 30 
000 Ft összegben, a cégbírósági és ügyvédi költségek vonatkozásában 18 000 Ft és 20 000 Ft 
összegekben, továbbá a működés megkezdéséhez szükséges, berendezések tárgyi eszközök 
(2 db csecsemő pólyázó, Lang-teszt, fogasok, gyerekszékek, gyerekasztal, kullancs csipesz, 
szűrővizsgálathoz gyermekjátékok, stb.) költségeihez bruttó 328 000 Ft összegben támogatni 
szíveskedjen (mindösszesen: 396 000 Ft), 

azaz mindösszesen legfeljebb bruttó 576 000 Ft-al, azaz bruttó ötszázhetvenhatezer forinttal 
hozzájárul. 
 

 

 
A Képviselő-testület a fedezetet az önkormányzat 2019. költségvetésében a bruttó 248 000 Ft dologi 
kiadások tekintetében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a dologi 



kiadások között, a bruttó 328 000 Ft felhalmozási kiadások tekintetében a fejlesztési céltartalék terhére 
biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között. 
  

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 
módosításában kerüljön átvezetésre. 
 
A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-
ellátási szerződések módosításának aláírására, valamint a szükséges valamennyi intézkedés 
megtételére.  
 
 
Határidő: 2019. december 6., valamint folyamatosan   
Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző 

 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

4. napirend 
Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása tárgyában 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

238/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján – a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti 

Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az 1. számú 

mellékletként csatolt I/840-60/2019. számú Módosító Okiratot, valamint a 2. számú mellékletként 

csatolt I/840-61/2019. számú Társulási Megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben 

jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse, továbbá 

felhatlmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.  

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

5. napirend 
Előterjesztés a mobil applikáció használatára és fejlesztésére vonatkozó szerződés 

tárgyában 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

239/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 10. §-a és 107. §-a alapján – elhatározza, hogy 
Hajdúsámson Város Önkormányzata és a SMAP TÁMOGATÓ Kft. (Cg.: 09-09-0259596; székhely: 
4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. 3/10; adószám: 26261226-2-09) (smart app) mobil applikáció és 
ennek kiszolgálásához szükséges belső informatikai rendszer beszerzése és telepítése érdekében 
nettó 45 000 Ft/hó összegben 5 éves időtartamra (2019. december 1.-2024. december 1.) megbízási 
szerződést köt. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedés megtételéről 
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a mobil applikáció fejlesztésére és használatára vonatkozó 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2019. december 1. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

6. napirend 
Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez 

önkormányzati vélemény kialakítása ügyében 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

240/2019. (XI. 28.) 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 
24. §-ában foglaltakra tekintettel – az általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez a 
következő véleményt alakította ki.  
A képviselő-testület javasolja, hogy 

− a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (4251 
Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) kijelölt körzete az intézménybe járó 817 tanuló közül 52 fő HH-s és 
230 fő HHH-s, 

− a Debreceni Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye (Telephelyei: 4251 
Hajdúsámson, Jókai u. 61. és 4251 Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41. sz.) kijelölt körzete, a 
tagintézménybe járó 84 tanuló közül 9 fő HH-s és 19 fő HHH-s tanulói létszám figyelembe vételével 

Hajdúsámson Város közigazgatási területében kerüljön megállapításra. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a véleményalkotásról a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatalát értesítse. 
 

Határidő: 2019. december 6. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

7. napirend 
Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

241/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött és felülvizsgált Együttműködési Megállapodást a melléklet 

szerint elfogadja és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást hatályában továbbra 

is fenntartja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodást az önkormányzat 

nevében aláírja és a döntésről Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökét 

értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Antal Szabolcs polgármester 

     Dr. Danku József jegyző 

 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

8. napirend 
 Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelme ügyében 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

242/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 
részére a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) 150 000 Ft 
forint összegű támogatást nyújt. 
 
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
soron. 
 
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. 
 
Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.  
  
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a számlák 
és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére 
történő benyújtásával. 
 
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 
módosításában kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá 
gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben 
történő átvezetéséről. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. december 5. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. december 10. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 
K.m.f. 

 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 



K I V O N A T 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

9. napirend 
 Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközösség kérelmének ügyében 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

243/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Református 
Egyházközség részére a templom ingatlanon lévő - park felőli - kerítés építése céljából (4251 
Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) 3 620 000 forint összegű támogatást nyújt. 
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 
biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 
kívülre soron. 
 
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. 
Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.   
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. május 31. napjáig köteles elszámolni a számlák 
és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére 
történő benyújtásával. 
 
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 
módosításában kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá 
gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben 
történő átvezetéséről. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. december 5. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. december 10.napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

11. napirend 
Előterjesztés Hajdúsámson Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

244/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjával összhangban, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (3) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város 

Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert Hajdúsámson Város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának folyamatos végrehajtására.   

Határidő: folyamatos 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

12. napirend 
Előterjesztés Hajdúsámson Város településrendezési eszközeinek hatályosulásáról és 

tapasztalatairól 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

245/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörével összhangban, a 

főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontjában foglaltak szerint – 

elhatározza, hogy a megbízott Települési Főépítésznek a Hajdúsámson Város településrendezési 

eszközeinek hatályosulásáról és tapasztalatairól szóló tájékoztatóját elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Települési Főépítészt értesítse.  
 
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

13. napirend 
Előterjesztés Hajdúsámson Város Arculati Kézikönyve és Településkép védelmének 

rendelete alkalmazásának tapasztalatairól szóló tájékoztatás 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

246/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörével összhangban, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 43/B. § (4) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a megbízott Települési Főépítésznek 
Hajdúsámson Város Települési Arculati Kézikönyve és Hajdúsámson Város településképének 
védelméről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete alkalmazásának tapasztalatairól szóló 
tájékoztatóját elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Települési Főépítészt értesítse.  
 
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

14. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező KIA gépjármű értékesítése tárgyában 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

247/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerint, az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) 

önkormányzati rendelet alapján – elhatározza, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, KIA K2500 2,5 

D típusú, KKM-406 forgalmi rendszámú gépjárművet piaci értéken értékesíti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti gépjármű értékesítéséhez kapcsolódó 
valamennyi szükséges intézkedést tegye meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

15. napirend 
Előterjesztés életbiztosítás megkötése tárgyában 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

248/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy az Allianz Hungária Zrt.-vel a 

polgármester végkielégítésének későbbiekben esedékessé válható fedezetére Allianz Életprogram 

életbiztosítási szerződés keretében befektetéssel kombinált életbiztosítási szerződést köt 57 hónap 

lejárati idővel Antal Szabolcs polgármester személyére.  

A biztosítási tartam kezdete 2019. december 1., a biztosítási tartam vége 2024. augusztus 31.  

A szerződő fél, a díjfizető és a kedvezményezett Hajdúsámson Város Önkormányzata, főbiztosított a 

polgármester.  

A biztosítás havi díja 50 000 Ft.  

 

A biztosítás 2019. évi befizetéséhez szükséges fedezet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 

rendelkezésre áll a dologi kiadások között, a további évek vonatkozásában a szükséges pénzügyi 

fedezetet kerüljön betervezésre az aktuális évet érintő önkormányzati költségvetési rendeletekbe. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint felkéri a 
polgármestert, hogy a fedezetnek az önkormányzat 2020-2024. évi költségvetési rendeleteibe történő 
beépítéséről gondoskodjon. 
 
Határidő:  szerződéskötésre: 2019. november 29. 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

16. napirend 
Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata és intézményei és számlavezető 

pénzintézetének kiválasztása tárgyában 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

249/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 84. § (1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata és 
költségvetési szervei részére számlavezetési szolgáltatási feladatok ellátására a Takarékbank Zrt.-ét 
jelöli meg 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig határozott időtartamra.  
Ennek érdekében az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. december 31. napjáig fennálló 
határozott idejű szerződéseit meghosszabbítja 2024. december 31. napjáig. 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási helyzetének 
biztosítása érdekében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § 
(3) bekezdése alapján a Takarékbank Zrt-vel 50 millió forint összegű folyószámla hitel-keret szerződést 
2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó időszakra, minden évben egy éves 
időtartamra megköti. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szerződések megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
   Költségvetési szervek vezetői 

 
 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

17. napirend 
Előterjesztés a rehabilitációs hozzájárulás terhére foglalkoztatott megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatásának ügyében 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

250/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. §-ában foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2020. évben befizetésre 

tervezett Rehabilitációs hozzájárulás terhére a Hajdúsámson Város Önkormányzata és Intézményei 

2020. január 1. napjától, határozott időre 2020. december 31. napjáig alkalmazhatnak megváltozott 

munkaképességű dolgozót.  

A foglalkoztatásnál a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításairól szóló 2011. évi CXCI. törvény 7. alcímében leírtakat kell alkalmazni, azzal a feltétellel, 

hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékra – irányuló 

igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a 

rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. 

Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált 

bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét 

csak az intézmény bérmegtakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Intézmények vezetőit a döntésről értesítse és 

gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe kerüljön beépítésre a 

Rehabilitációs hozzájárulás terhére foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók 

alkalmazásával kapcsolatos rendelkezés. 

Határidő:  értesítésre: 2019. december 20. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
K.m.f. 

 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

18. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

251/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, összhangban a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet előírásaival – a Hajdúsámson Város Önkormányzata és intézményei 2020. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervét és a hozzátartozó kockázatelemzést a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a jóváhagyott 2020. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

19. napirend 
Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, 

valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 

36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

252/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a 

Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ 

által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákat 2020. január 1. hatálybalépéssel a következők 

szerint fogadja el: 

 

Intézményi nyersanyagnormák (nettó): 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda:     

 normál:     390 Ft/fő/nap 

 speciális diéta:    494 Ft/fő/nap 

 

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola: 

napközi:     449 Ft/fő/nap 

menza:      302 Ft/fő/nap 

 

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén): 

napközi:     567 Ft/fő/nap 

menza:      369 Ft/fő/nap 
 

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

Határidő:  értesítésre: 2019. december 10. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

21. napirend 
Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 

alapító okirata módosítása tárgyában  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

253/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a alapján – elhatározza, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és 

Muzeális Intézmény alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát a melléklet szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárat, valamint a 

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatóját értesítse.  

 

Határidő: 2019. december 14. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    

 

 

 

 

 

 

 

 



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

254/2019. (XI. 28.) 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: 

172/2019.(VIII. 23.), 188/2019. (VIII. 29.), 200/2019. (IX. 26.), 203/2019. (IX. 26.), 204/2019. (IX. 26.), 

205/2019. (IX. 26.),  206/2019. (IX. 26.),    208/2019. (IX. 26.), 210/2019. (X. 24.),   211/2019. (X. 24.),    

212/2019. (X. 24.),   213/2019. (X. 24.),     214/2019. (X. 24.),  215/2019. (X. 24.),   216/2019. (X. 24.),  

219/2019. (XI. 13.),  220/2019. (XI. 13.),    221/2019. (XI. 13.), 222/2019. (XI. 13.),  223/2019. (XI. 13.), 

224/2019. (XI. 13.),  225/2019. (XI. 13.),    226/2019. (XI. 13.), 227/2019. (XI. 13.),  228/2019. (XI. 13.),  

229/2019. (XI. 13.),  230/2019. (XI. 13.),    231/2019. (XI. 13.), 232/2019. (XI. 13.),  233/2019. (XI. 13.). 

 

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

határidejű határozatok végrehajtásának tényét. 

Határidő: 2019. december 10. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. november 28.    


