
K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. 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:  

1/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző  
 

2. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző  
 

3. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2020. évi szabadságolási terve tárgyában 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

4. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. 3/11. sz. alatti önkormányzati lakás 
értékesítése tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

6. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási 
megállapodásának módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

7. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

8. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

9. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződés ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

10. Előterjesztés testvér települési kapcsolatról 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

11. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő 
határozatok meghozataláról 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

12. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző  
 



 
13. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015. „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban” 

elnevezésű projekt lebonyolítása során keletkezett pótmunka elvégzése érdekében plusz 
fedezet biztosítása ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

14. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az 
epreskert utcai rendezvénytéren” elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési 
eljárás indítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

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

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                        polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

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

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

2/2020. (I. 30.) 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 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: 2020. január 31. 

Felelős:   Antal Szabolcs polgármester 

     Dr. Danku József jegyző 

 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

2. napirend 
Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése 
tárgyában 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

3/2020. (I. 30.) 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 foglaltak alapján – egyetért a Debreceni Tankerületi Központ által megküldött általános 
iskolai nevelési-oktatás köznevelési feladatot ellátó intézmények felvételi körzethatárainak 
tervezetével, mely szerint  

− a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi 
körzete: Hajdúsámson Város közigazgatási területe 

− a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye felvételi körzete: Hajdúsámson 
Város közigazgatási területe. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról a Debreceni Tankerületi Központot 
értesítse. 
 
Határidő: 2020. február 15. 
Felelős: Dr. Danku József jegyző 
 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 
Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2020. évi szabadságolási terve tárgyában 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

4/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, összhangban a 225/C. § 

(3) bekezdésével – Antal Szabolcs Hajdúsámson Város Polgármesterének 2020. évi szabadságolási 

ütemtervét a következők szerint jóváhagyja: 

Szabadságolási ütemterv 

2020. év 

Hónap Nap 

Január 2 

Február 0 

Március 2 

Április 2 

Május 3 

Június 5 

Július 10 

Augusztus 0 

Szeptember 0 

Október 0 

November 1 

December 9 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hajdúsámson Város 

Önkormányzata Jegyzőjét, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 
 

K.m.f. 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

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

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

5/2020. (I. 30.) 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 meghatározottakra tekintettel értékesíti.  
 
A Képviselő-testület elhatározza, hogy a megjelölt ingatlant ingatlanforgalmazó gazdasági társaság 
közreműködésével értékesíti és felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések 
lefolytatására, azzal, hogy az értékesítéshez kapcsolódó jutalékok és egyéb költségek 
vonatkozásában az ingatlan adásvételi értékének 3,5 %-áig vállalhat kötelezettséget azzal, hogy az 
ingatlan vételára a jutalékot leszámítva legalább 15 300 000 forintban kerüljön meghatározásra.  
 
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 2020. február 14. 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:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

5. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

6/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján – elhatározza, hogy elfogadja a következő 
közfoglalkoztatási programok tervezetéről szóló tájékoztatást: 
 

Kistérségi Startmunka program: 

I. Mezőgazdasági programelem 

II. Szociális programelem 

III. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos 

valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, és azok sikeres megvalósítása érdekében a 

jogszabályokban, továbbá a belső szabályzatokban foglaltak szerint járjon el. 

Határidő: folyamatos, legkésőbb a programelemek vége 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

6. napirend 
Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási 
megállapodásának módosítása tárgyában  
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

7/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában és 88. § (1)-(2) bekezdéseiben biztosított 
jogkörében eljárva – megtárgyalta „A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 
társulási megállapodásának módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
  
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 1. mellékletében található társulási megállapodást 
módosító okiratot és a 2 sz. mellékletben található egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati 
társulási megállapodást mellékleteivel együtt, és jóváhagyja a Társulási Tanács 13/2019. (XII. 03.) 
Hull. Társ. számú határozatát.  
 

A Képviselő-testület a határozatban foglalt feladatok ellátására vonatkozóan felhatalmazza a 
polgármestert a további összes intézkedés megtételére. 
 

Határidő: 2020. január 30. – a döntés társulás részére történő megküldésére és a társulási 
megállapodás aláírására 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

7. napirend 
Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában  
 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

8/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában és 88. § (1)-(2) bekezdéseiben biztosított 
jogkörében eljárva – megtárgyalta „A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 
társulási megállapodásának módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
  
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 1. mellékletében található Társulási Megállapodást 
módosító okiratot és a 2 sz. mellékletben található egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást mellékleteivel együtt.  
 

A Képviselő-testület a határozatban foglalt feladatok ellátására vonatkozóan felhatalmazza a 
polgármestert a további összes intézkedés megtételére. 
 

Határidő: azonnal – a döntés társulás részére történő megküldésére és a Társulási Megállapodás 
aláírására 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

8. napirend 
Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása tárgyában  
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

9/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, továbbá a 107. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Debreceni Vízmű Zrt. 2020. február 06. napjára kitűzött és 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. címen 

megtartandó közgyűlésen Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint részvényest képviselje és ott a 

Képviselő-testület döntésének megfelelően szavazzon a 2. és 3. napirendi pontokban a döntéshozatal 

során. 

1. A Képviselő-testület egyetért a Debreceni Vízmű Zrt. 2020. február 06-i Közgyűlésének 2. 
napirendi pont keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatóságának javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként megküldött 
szöveg szerinti Alapszabály módosítással a felügyelő bizottsági tagok megválasztására, 
időtartamára és havonkénti díjazásuk mértékére, valamint egyes hatásköri döntések 
meghozatalának rendjére vonatkozóan. 

2. A Képviselő-testület egyetért a Debreceni Vízmű Zrt. 2020. február 06-i Közgyűlésének 3. 
napirendi pont keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként megküldött szöveg 
szerinti határozati javaslattal a Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására vonatkozóan. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

9. napirend 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződés 
ügyében 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

10/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, továbbá a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 44/G. §-ában meghatározott feladatkörében – elhatározza, hogy a 

lakossági folyékony hulladék elszállításával és kezelésével kapcsolatban, a közszolgáltató cég 

kiválasztására vonatkozóan a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 6. § (1) bekezdésére tekintettel pályázati eljárást indít. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a mindenkori éves költségvetés tervezésénél és 

összeállításánál a fedezet biztosításáról gondoskodjon. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, valamint 

a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a közszolgáltatás megrendeléséhez 

kapcsolódó beszerzési eljárás elindítására és lefolytatására.  

Határidő: 2020. február 29. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

10. napirend 
Előterjesztés testvér települési kapcsolatról 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

11/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – kifejezi szándékát a romániai Hargita megyében 

található Csíkszentdomokos községgel testvér települési kapcsolat folytatására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Csíkszentdomokos 

település polgármesterével a két település közötti együttműködés formáiról és felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás előkészítésére és aláírására.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Csíkszentdomokos polgármesterét 

értesítse és a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Határidő: 2020. február 7. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

11. napirend 
Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő 
határozatok meghozataláról 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

12/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontja alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2020. évben 2 000 000 Ft önkormányzati támogatást 
biztosít. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás összege a 2020. évi költségvetési 

rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet beterjesztése 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

11. napirend 
Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő 
határozatok meghozataláról 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

13/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-aira – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város 
Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és 
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére adható béren kívüli juttatás 2020. január 1. 
napjától 2020. december 31. napjáig Szép kártya formájában adja, havonta 5 000 forint/fő 
mértékben. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a béren kívüli juttatás összege a munkáltatót terhelő 

járulékokkal együtt a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön 

beépítésre. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet beterjesztése  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

11. napirend 
Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő 
határozatok meghozataláról 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

14/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. pontjában foglaltakra – 

elhatározza, hogy az önkormányzat az általa fenntartott Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési 

Ház és Kiállítóhely nevű intézményéhez kapcsolódóan közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

igénybevételéhez bruttó 200 000 Ft, azaz bruttó Kettőszázezer forint összegű önrészt biztosít. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati önerő összege a 2020. évi költségvetési 

rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre, és a támogatási kérelem határidőre 

kerüljön benyújtásra. 

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

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet beterjesztése  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

              Tarné Hajdú Judit igazgató 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

13. napirend 
Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015. „Zöld város kialakítása 
Hajdúsámsonban” elnevezésű projekt lebonyolítása során keletkezett pótmunka 
elvégzése érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

15/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási 
szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” tárgyú 
pályázati felhívás keretében támogatásban részesült TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015. „Zöld város 
kialakítása Hajdúsámsonban” című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséhez szükséges bruttó 19,3 millió forint fedezet kerüljön betervezésre a 2020. 
évi költségvetés felhalmozási kiadásai közé. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására, továbbá felkéri 
a Polgármestert, hogy a pótmunkák kivitelezésének összege a 2020. évi költségvetési rendelet-
tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre, és a többlet támogatási kérelem kerüljön 
benyújtásra a Támogató részére. 
 
A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a 
további összes intézkedés megtételére. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  
 

 
 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

14. napirend 
Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az 
epreskert utcai rendezvénytéren” elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében 
közbeszerzési eljárás indítása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

16/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseivel – 
elhatározza, hogy a TOP-7.1.1-16-058-1-01 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az 
epreskert utcai rendezvénytéren” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására 
vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembe vételével. 
 
Határidő: jogszabályban meghatározottak szerint     
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

 

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

14. napirend 
Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az 
epreskert utcai rendezvénytéren” elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében 
közbeszerzési eljárás indítása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

17/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján – az önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési 
tervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összesített közbeszerzési terv közzétételéről 
gondoskodjon. 
  
Határidő: azonnal    
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

 

 

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30. 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:  

18/2020. (I. 30.) 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: 

238/2018. (XI. 28.), 253/2018. (XII. 20.), 128/2019. (V. 28.), 238/2019. (XI. 28.), 249/2019. (XI. 28.),  

256/2019. (XII. 19.). 

 

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

határidejű határozatok végrehajtásának tényét. 

Határidő: 2020. február 10. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 
 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                   jegyző                                                                      polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. január 30.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


