
K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

22/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  

1. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi támogatás  
 elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 
 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

2. Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

3. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
támogatási kérelmei ügyében 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

4. Előterjesztés a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás időpontjának 
meghatározására 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

5. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző   

 

6. Előterjesztés a Martinkai és Sámsonkerti Részönkormányzatok létrehozása tárgyában 
 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 

7. Előterjesztés Iskolánkért Alapítvány megkeresése ügyében 
 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

8. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolójához 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

9. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi 
munkatervének elfogadására 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

10. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 
13.) önkormányzati rendelet módosítására  

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

11. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  vonatkozó 

 közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződés  ügyében 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 



12. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 

 szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 

 módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző   

 
13. Előterjesztés a kóbor ebek befogásával, tartásával összefüggő díj megállapításához 

Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző   

 

 
14. 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 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

23/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 2019. évi, 2 000 000 Ft összegű 

támogatásának elszámolását elfogadja. 

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

24/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 

hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére működésre adott 150 000 Ft összegű 

támogatásának elszámolását elfogadja. 

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

25/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület 2019. évi, 4 000 000 Ft összegű 

támogatásának elszámolását elfogadja. 

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

26/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület 2019. évi, 

9 000 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

27/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a 3-D Sportegyesület 2019. évi, 3 200 000 Ft összegű támogatásának elszámolását 

elfogadja. 

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

28/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 

hogy a 3-D Sportegyesület részére versenyeztetésre adott 250 000 Ft összegű támogatásának 

elszámolását elfogadja. 

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

29/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Martinkai Lakosokért Egyesület 2019. évi, 170 000 Ft összegű támogatásának 

elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

30/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 2019. évi, 420 000 Ft összegű támogatásának 

elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

31/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület 2019. évi, 200 000 Ft összegű 

támogatásának elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

32/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy az Iskolánkért Alapítvány 2019. évi, 250 000 Ft összegű támogatásának 

elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

33/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Csapókerti Iskolánkért Alapítvány 2019. évi, 250 000 Ft összegű támogatásának 

elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 
 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

34/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Sámson Erejével a Romákért Alapítvány 2019. évi, 200 000 Ft összegű 

támogatásának elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

35/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Martinkáért Egyesület 2019. évi, 250 000 Ft összegű támogatásának 

elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

36/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Lépéselőny Közhasznú Egyesület 2019. évi, 300 000 Ft összegű támogatásának 

elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

37/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Mentődolgozók Kulturális és Szabadidős Egyesülete 2019. évi, 100 000 Ft 

összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

38/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 

elhatározza, hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 2019. évi, 100 000 Ft 

összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

39/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 

hogy a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni Élet Gyülekezete 2019. évi, 300 000 Ft összegű 

támogatásának elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

40/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 

hogy a Hajdúsámsoni Görögkatolikus Szervezőlelkészség 2019. évi, 300 000 Ft összegű 

támogatásának elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

41/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 

hogy a HIT Gyülekezete 2019. évi, 300 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

42/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 

hogy a Hajdúsámsoni Református Egyházközség 2019. évi, 500 000 Ft összegű támogatásának 

elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

43/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 

hogy a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréje 

céljából adott 2 000 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

44/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 

hogy a Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet 2019. évi, 300 000 Ft összegű támogatásának 

elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

45/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 

hogy a Szent Család Plébánia 2019. évi, 300 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

46/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 

(4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) 2020. évi támogatásának összegét 

 

2 500 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőket állapítja meg:  

 

  -  I. részlet: 2 000 000 Ft – a szerződéskötést követő 30 napon belül 

  -  II. részlet: 500 000 Ft – 2020. szeptember 30. napjáig 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

47/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Harangi Imre 

Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2020. évi támogatásának összegét 

3 000 000 forintban állapítja meg, melyből 1 000 000 Ft a fogathajtó szakosztály 

támogatása. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőket állapítja meg:  

 

  -   a szerződéskötést követő 30 napon belül 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

48/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport 

és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) 2020. évi támogatásának 

összegét 

9 000 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőket állapítja meg:  

 

  -   I. részlet: 4 500 000 Ft – a szerződéskötést követő 30 napon belül 

  -  II. részlet: 4 500 000 Ft – 2020. szeptember 30. napjáig 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

49/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a 3-D Sportegyesület (4251 

Hajdúsámson, Árpád u. 34.) 2020. évi támogatásának összegét 

4 000 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  

 

  -   I. részlet: 3 000 000 Ft – a szerződéskötést követő 30 napon belül 

  -  II. részlet: 1 000 000 Ft – 2020. szeptember 30. napjáig 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

50/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

- a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 

Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) 2020. évi támogatásának összegét 

170 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  

 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

51/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

- a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 

(4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Dombos u. 83.) 2020. évi támogatásának összegét 

420 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  

 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

52/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub 

Egyesület (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2020. évi támogatásának összegét 

 
200 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  

 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

53/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével az Iskolánkért Alapítvány (4251 

Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) 2020. évi támogatásának összegét 

250 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  

 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020 március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

54/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Csapókerti Iskoláért Alapítvány (4033 

Debrecen, Jánosi u. 86.) 2020. évi támogatásának összegét 

250 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg: 

− a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

55/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Sámson Erejével a Romákért 

Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Vámospércsi út 10.) 2020. évi támogatásának összegét 

200 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

− a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

56/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Martinkáért Egyesület (4251 

Hajdúsámson, Debreceni út 78.) 2020. évi támogatásának összegét 

250 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg: 

− a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 

  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

57/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Lépéselőny Közhasznú Egyesület 

(4026 Debrecen, Csap u. 36.) 2020. évi támogatásának összegét 

200 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg: 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

58/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Mentődolgozók Kulturális és 

Szabadidős Egyesülete (4251 Hajdúsámson, Nefelejcs u. 25.) 2020. évi támogatásának összegét 

100 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg: 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 

  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

59/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

- a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar 

Megyei Egyesülete (4025 Debrecen, Széchenyi u. 35-37.) 2020. évi támogatásának összegét 

100 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

60/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

- a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Futball Club 

Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Bethlen u. 33.) 2020. évi támogatásának összegét 

100 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg: 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

61/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

- a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Mancsok és Paták Terápiás Egyesület 

(4251 Hajdúsámson-Martinka, Darvas u. 25.) 2020. évi támogatásának összegét 

200 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

− működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg: 

− a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

62/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, a 111. § 2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 34. § 1) bekezdése alapján –  elhatározza, hogy a civilszervezetek 

támogatására az általános tartalék terhére a működési  célú átadott pénzeszközök államháztartáson 

kívülre sorra kerüljön átcsoportosításra 940 000 forint.  

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési-

rendeletben kerüljön átvezetésre.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor a határozatban foglaltak átvezetéséről intézkedjen.  

Határidő: átvezetésre a soron következő költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 
 
 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 
 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

63/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről, átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet” Gyülekezete 

(4251 Hajdúsámson, Toldi u. 26.) 2020. évi támogatásának összegét 

300 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

64/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 

átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia (4251 Hajdúsámson, 

Árpád u. 57.) 2020. évi támogatásának összegét 

 

300 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

65/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 

átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége (4251 

Hajdúsámson, Rákóczi u. 17.) 2020. évi támogatásának összegét 

 

300 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg. 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

66/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 

átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Református Egyházközség (4251 

Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) 2020. évi támogatásának összegét 

 

500 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg: 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

67/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 

átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet (4251 Hajdúsámson, 

Nagyszőlőskert u. 4.) 2020. évi támogatásának összegét 

 

300 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg: 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2019. évi 

támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2020. évi támogatások megállapítására 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

68/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 

átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 

véleményének figyelembe vételével a Szent Család Plébánia (4251 Hajdúsámson, Béke u. 1.) 2020. 

évi támogatásának összegét 

300 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidő(ke)t állapítja meg: 

− a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

2. napirend 

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

69/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 

(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Bertalan Zoltán íjász sportolóval (4251 Hajdúsámson, 

Árpád u. 34. szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2020. december 31. napjáig terjedő időre a 

következő feltételekkel: 

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Bertalan Zoltán íjász részére 400 000 Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort. 

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja. 

4. Amennyiben a szponzorált az íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra annak 
időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 

folyósítására intézkedjen. 

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2020. március 20. napjáig 

            az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

70/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 

(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Lőrinczi Réka Margit íjász sportolóval (4251 

Hajdúsámson, Szeder u. 10. szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2020. december 31. napjáig 

terjedő időre a következő feltételekkel: 

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Lőrinczi Réka Margit íjász részére 100 000 Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort. 

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja. 

4. Amennyiben a szponzorált az íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra annak 
időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 

folyósítására intézkedjen. 

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2020. március 20. napjáig 

            az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

71/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 

(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Sziderov Trisztán Zsolt íjász sportolóval (4251 

Hajdúsámson, Mikszáth Kálmán u. 10. szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2020. december 

31. napjáig terjedő időre a következő feltételekkel: 

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Sziderov Trisztán Zsolt íjász részére 100 000 Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort. 

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja. 

4. Amennyiben a szponzorált az íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra annak 
időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 

folyósítására intézkedjen. 

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2020. március 20. napjáig 

            az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

72/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 

(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Kenéz Boldizsár íjász sportolóval (4251 Hajdúsámson, 

Szegfű u. 16. szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2020. december 31. napjáig terjedő időre a 

következő feltételekkel: 

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Kenéz Boldizsár íjász részére 100 000 Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort. 

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja. 

4. Amennyiben a szponzorált az amatőr íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra 
annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet 
tájékoztatni. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 

folyósítására intézkedjen. 

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2020. március 20. napjáig 

            az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

 
 
 
 
 
 

 



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

73/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 

(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Kanalas Norbert ökölvívó sportolóval (4251 

Hajdúsámson, Sámsonkert, Seregély u. 13. szám alatti lakos) nem kíván szponzori szerződést kötni.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

74/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 

(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Melicher Gábor ökölvívó sportolóval (4251 Hajdúsámson, 

Irinyi u. 52. szám alatti lakos) nem kíván szponzori szerződést kötni.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

75/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 

(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Balogh István ökölvívó sportolóval (4251 Hajdúsámson, 

Csokonai u. 48. szám alatti lakos) nem kíván szponzori szerződést kötni.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

76/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 

(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Lek László Rallycross, Rallysprint pilótával (4251 

Hajdúsámson, Wesselényi u. 2131/7 helyrajzi szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2020. 

december 31. napjáig terjedő időre a következő feltételekkel: 

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Lek László Rallycross, Rallysprint pilóta részére  
200 000 Ft összegű pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort. 

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja. 

4. Amennyiben a szponzorált a versenytánc sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra 
annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet 
tájékoztatni. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 

folyósítására intézkedjen. 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2020. március 20. napjáig 

     az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 

Felelős:    Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

1. napirend 

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

77/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, a 111. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján –  elhatározza, hogy a sportolók szponzori 

támogatására biztosított működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre sorról 300 000 

forint kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékok közzé.  

 

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési 

rendeletben kerüljön átvezetésre.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor a határozatban foglaltak átvezetéséről intézkedjen.  

 

Határidő: átvezetésre a soron következő költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



 
K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 

Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola támogatási kérelmei ügyében 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

78/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a 111. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, 

hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola sajátos nevelési 

igényű tanulók 2020. június 4-5. napján Miskolc-Bánkút útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásához 

130 000 Ft összegű támogatást nyújt, belépőjegyek vásárlása és a gyermekek étkeztetésének, szállás 

költségének támogatása céljából. 

A támogatás fedezetét az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére az 

egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a működési célú pénzeszköz átadások 

államháztartáson kívülre soron biztosítja előirányzat átcsoportosítással. 

 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. július 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját a döntésről értesítse, a pénzeszköz átadásról a megállapodást 

kösse meg, valamint a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltak 

átvezetéséről intézkedjen. 

 
Határidő:  értesítésre: 2020. március 6. 
  szerződéskötésre: 2020. március 20. napjáig 
  az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
  átvezetésre: a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

3. napirend 

Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola támogatási kérelmei ügyében 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

79/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a 111. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, 

hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által 2020. 

március 28 - 29. napjára Hajdúsámsonból Borsiba szervezett Rákóczi-emlékfutáshoz 250 000 Ft 

összegű támogatást nyújt, 15 fő részére egységes futófelszerelés beszerzése céljából. 

A támogatás fedezetét az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére az 

egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a működési célú pénzeszköz átadások 

államháztartáson kívülre soron biztosítja előirányzat átcsoportosítással. 

 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. július 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját a döntésről értesítse, a pénzeszköz átadásról a megállapodást 

kösse meg, valamint a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltak 

átvezetéséről intézkedjen. 

 
Határidő:  értesítésre: 2020. március 6. 
  szerződéskötésre: 2020. március 20. napjáig 
  az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
  átvezetésre: a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

4. napirend 

Előterjesztés a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás időpontjának 
meghatározására 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

80/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) 

bekezdése alapján – a 2020/2021. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2020. április 27. – 

28. – 29. napjaiban állapítja meg. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a melléklet szerinti hirdetmény közzétételéről Hajdúsámson 

Város Önkormányzata honlapján, az Eszterlánc Óvoda honlapján, a Sámsoni Hírlapban, és plakátok 

kifüggesztésével gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. március 26. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

5. napirend 

Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

81/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján – a Hajdúsámsoni 
Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

6. napirend 

Előterjesztés a Martinkai és Sámsonkerti Részönkormányzatok létrehozása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

82/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 62. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 46. §-a alapján – elhatározza, hogy a Martinkai 

Részönkormányzat testületének elnökévé, valamint tagjaivá a következő személyeket választja meg: 

Elnök (településrészi képviselő):  Szabó Kálmán 

Tag (önkormányzati képviselő):   Bodóné Őri Gyöngyi 

Tag (településrészen lakó választópolgár):  Kapusiné Tóth Zsuzsa 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2020. március 13.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

6. napirend 

Előterjesztés a Martinkai és Sámsonkerti Részönkormányzatok létrehozása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

83/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 62. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 46. §-a alapján – elhatározza, hogy a Sámsonkerti 

Részönkormányzat testületének elnökévé, valamint tagjaivá a következő személyeket választja meg: 

Elnök (településrészi képviselő):  Rákos Tamás 

Tag (önkormányzati képviselő):   Csigéné Zsadányi Mariann 

Tag (településrészen lakó választópolgár):  Oláh Imréné 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2020. március 13.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

7. napirend 

Előterjesztés Iskolánkért Alapítvány megkeresése ügyében 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

84/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 41/A §-a alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pontjában megállapított feladatköréhez 
kapcsolódóan – elhatározza, hogy az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) 
alapítói jogok gyakorlójának személyére vonatkozóan javaslattételi jogával nem kíván élni. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges összes intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2020. március 6. 
 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

8. napirend 

Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolójához 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

85/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés 

a) pontja, 65. § (2a) bekezdése és a 78/I. § (4) bekezdése alapján – a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 

Művelődési Ház és Kiállítóhely 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse. 

 

Határidő: 2020. március 6. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

9. napirend 

Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi 
munkatervének elfogadására 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

86/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  

- 50. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 

Kiállítóhely muzeális feladatellátásra vonatkozó 2020. évi munkatervét, 

- a 65. § (2a) bekezdése alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 

Kiállítóhely éves szakmai könyvtári ellátással kapcsolatos 2020. évi munkatervét, valamint  

- a 78/I. § (4) bekezdése alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 

Kiállítóhely 2020. évi munkatervét és annak részeként a szolgáltatási tervét  

jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse. 

 

Határidő: 2020. március 6. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

11. napirend 

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

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

87/2020. (II. 27.) 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 nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltak betartása mellett, 

közszolgáltatási szerződést köt a Turmix Bt.-vel (4002 Debrecen, Jégvirág u. 43-45.), a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására 2020. március 1. napjától 2021. 

február 28. napjáig tartó időtartamra. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez 

szükséges valamennyi intézkedést tegye meg és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

közszolgáltatási szerződést aláírja. 

Határidő: 2020. február 29. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

13. napirend 

Előterjesztés a kóbor ebek befogásával, tartásával összefüggő díj megállapításához 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

88/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel – elhatározza, hogy 
4251 Hajdúsámson, 0322/18. hrsz-ú, külterületi ingatlanon kialakított ebrendészeti telepen elhelyezett 
kóbor ebek elhelyezésével kapcsolatos költséget a következők szerint állapítja meg:  
 
Amennyiben az állat tulajdonosa a befogástól számított 24 órán belül jelentkezik az elkóborolt ebért, 
nettó 2 000 Ft + Áfa, 24 órán túl naponta további nettó 200 Ft + Áfa költséget köteles megfizetni. 
 
Az eb tulajdonosa a jegyzői hatáskörben vezetett nyilvántartás alapján megállapított költséget – az eb 
visszaszolgáltatását megelőzően – a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal házipénztárába köteles 
befizetni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: dr. Danku József jegyző 
Határidő: folyamatos  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

 

 

 

 

 

 



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

89/2020. (II. 27.) 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: 

 

218/2019. (XI. 13.), 256/2019. (XII. 19.), 258/2019. (XII. 19.), 259/2019. (XII. 19.), 260/2019. (XII. 19.),  

261/2019. (XII. 19.), 262/2019. (XII. 19.), 2/2020. (I. 30.), 3/2020. (I. 30.), 5/2020. (I. 30.), 7/2020. (I. 

30.), 8/2020. (I. 30.), 9/2020. (I. 30.), 11/2020. (I. 30.), 12/2020. (I. 30.), 13/2020. (I. 30.), 14/2020. (I. 

30.), 16/2020. (I. 30.), 17/2020. (I. 30.), 18/2020. (I. 30.), 21/2020. (II. 13.). 

 

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

határidejű határozatok végrehajtásának tényét. 

  

Határidő: 2020. március 10. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. február 27.   

 

 


