
 

 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 
polgármesteri határozatáról: 

2/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság 

Vezetője Hajdúsámson közbiztonságának 2019. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről a Debreceni Rendőrkapitányság 

vezetőjét értesíti. 

Határidő: 2020. május 10. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

3/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében 
foglaltakra tekintettel, mint a Központi Orvosi Ügyelet működtetője, a 2019. évben végzett 
tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadja. 
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről a Központi Ügyelet szakmai 
vezetőjét értesíti. 
 
Határidő: 2020. május 10. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

4/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy a 47/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2020. évi 

támogatásának összegét 1 000 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 működési és általános költségekre 

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. 
 
Az érintettet a döntésről értesíteni, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. április 30. napjáig 

  szerződéskötésre: 2020. május 5. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

5/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy a 48/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, 

Kossuth u. 14.) 2020. évi támogatásának összegét 3 000 000 forintban állapítja meg. 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 működési és általános költségekre 

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. 
 
Az érintettet a döntésről értesíteni, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. április 30. napjáig 

  szerződéskötésre: 2020. május 5. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

6/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy a 49/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 

A 3-D Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Árpád u. 34.) 2020. évi támogatásának összegét 
2 000 000 forintban állapítja meg.  

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 működési és általános költségekre 

Az átutalt 4 000 000 M Ft összegből 2 000 000 Ft összeg visszautalása szükséges Hajdúsámson 
Város Önkormányzata Takarékbank Zrt.-nél vezetett 60600101-11079477-00000000 számlaszámra. 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
Az érintettet a döntésről értesíteni, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. április 30. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. május 5. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

7/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy az 50/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) 2020. évi 

támogatásának összege visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

8/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy az 51/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Sámsonkerti Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Dombos u. 83.) 2020. évi 

támogatásának összege visszavonásra kerül.  

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

9/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy az 52/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2020. évi 

támogatásának összege visszavonásra kerül. 
Az átutalt 200 000 Ft összeg visszautalása szükséges Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Takarékbank Zrt.-nél vezetett 60600101-11079477-00000000 számlaszámra. 
 
Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

10/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy az 53/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
Az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) 2020. évi támogatásának összege 

visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

11/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy az 54/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Csapókerti Iskoláért Alapítvány (4033 Debrecen, Jánosi u. 86.) 2020. évi támogatásának összege 

visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

12/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy az 55/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Sámson Erejével a Romákért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Vámospércsi út 10.) 2020. évi 

támogatásának összege visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

13/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy az 56/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 

A Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) 2020. évi támogatásának összege 
visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

14/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy az 57/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Lépéselőny Közhasznú Egyesület (4026 Debrecen, Csap u. 36.) 2020. évi támogatásának 

összege visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

15/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy az 59/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete (4025 Debrecen, Széchenyi u. 35-37.) 

2020. évi támogatásának összege visszavonásra kerül. 
Az átutalt 100 000 Ft összeg visszautalása szükséges Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Takarékbank Zrt.-nél vezetett 60600101-11079477-00000000 számlaszámra. 
 
Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 
polgármesteri határozatáról: 

16/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy a 60/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Hajdúsámsoni Futball Club Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Bethlen u. 33.) 2020. évi 
támogatásának összege visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

17/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy a 61/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Mancsok és Paták Terápiás Egyesület (4251 Hajdúsámson-Martinka, Darvas u. 25.) 2020. évi 

támogatásának összege visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

18/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy a 63/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet” Gyülekezete (4251 Hajdúsámson, Toldi u. 26.) 

2020. évi támogatásának összege visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

19/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy a 64/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia (4251 Hajdúsámson, Árpád u. 57.) 2020. évi 

támogatásának összege visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

20/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy a 65/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 17.) 2020. évi 

támogatásának összege visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

21/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy a 66/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Hajdúsámsoni Református Egyházközség (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) 2020. évi 

támogatásának összege visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 
polgármesteri határozatáról: 

22/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy a 67/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet (4251 Hajdúsámson, Nagyszőlőskert u. 4.) 2020. évi 
támogatásának összege visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

 
23/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 
rendelet 4. §-sa alapján – elhatározza, hogy a 68/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
A Szent Család Plébánia (4251 Hajdúsámson, Béke u. 1.) 2020. évi támogatásának összege 
visszavonásra kerül. 

Az érintettet a döntésről értesíteni szükséges. 
 
Határidő:  értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

24/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 

rendelet 4. §-a alapján – elhatározza, hogy a 78/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők szerint 

módosítja: 

 

„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 

nyújtott 130 000 Ft összegű támogatás visszavonásra kerül.” 

 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a határozatban foglaltak megvalósítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi, az érintetteket a döntésről értesíti.  
 
Határidő: értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

 
25/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 06.) Korm. 

rendelet 4. §-a alapján – elhatározza, hogy a 79/2020. (II. 27.) öh. sz. határozatát a következők szerint 

módosítja: 

 

„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 nyújtása, 15 fő részére egységes futófelszerelés beszerzése céljából visszavonásra kerül.” 

 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a határozatban foglaltak megvalósítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi, az érintetteket a döntésről értesíti.  
 
Határidő: értesítésre: 2020. április 30. napjáig 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

 
26/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött és felülvizsgált Együttműködési Megállapodást a 

kiegészítésekkel együtt a melléklet szerint elfogadja és hatályában továbbra is fenntartja.  

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet és a jegyzőt, hogy a megállapodást az 

önkormányzat nevében aláírja és a döntésről Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

elnökét értesíti. 

 

Határidő: 2020. május 10. 

Felelős:   Antal Szabolcs polgármester 

   Dr. Danku József jegyző 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

27/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 11., 13., 18., 19., 21. 
pontjai, továbbá a 107. §-a rendelkezéseire tekintettel – elhatározza, hogy – annak érdekében, hogy az 
önkormányzat és a térség gazdasági versenyképességét növelje, Magyarország fejlettebb régióihoz történő 
felzárkózását előmozdítsa, valamint az optimális munkaerő-piaci viszonyok kialakítása, a lakosság, a 
szakképzett munkaerő elvándorlásának lassítása, megállítása révén a térség megtartó erejét növelje –, 
csatlakozni kíván a Debreceni Régió Együttműködési Tanácsához.  
 
A polgármester a Tanács testületi szerveiben az önkormányzatot teljeskörűen képviseli, továbbá az arra 
irányuló felkérés, választás, vagy jelölés esetén a Tanács testületi szerveiben, munkacsoportjaiban vezető 
tisztséget láthat el.  
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Debreceni Régió Együttműködési Tanácsához 
történő csatlakozás érdekében a szükséges valamennyi intézkedést megteszi, a csatlakozáshoz szükséges 
dokumentumokat aláírja.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal, a csatlakozásra: folyamatosan 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

28/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., és 2. pontjaiban, valamint 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában 
megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a CONCORDIA Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4400 Nyíregyháza, Ív utca 39.) a 0511/2 hrsz-ú, valóságban 4251 
Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő u. 41. szám, valamint az 5985/2 hrsz-ú, valóságban 4251 
Hajdúsámson-Martinka, Iskola u. 15. szám alatti zártkerti ingatlanokon történő távközlési célú tornyok 
építését – a lakóterület közelségére és emiatt a tornyok környezetükre gyakorolt nem egyértelműen 
megállapítható hatására tekintettel – nem támogatja és ilyen célra történő ingatlan bérbeadását 
elutasítja. 
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztatja.  

Határidő: 2020. április 30.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

 
29/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában 
megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Helyi Építési Szabályzatának 2019. 
évi 2. számú, módosított egyeztetési dokumentációját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. §. (2) 
bekezdése alapján elfogadja és kezdeményezi az Állami Főépítész záró szakmai véleményének a 
megkérését.  
Elhatározza továbbá, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 
11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésére és a 4. § (1) és (2) bekezdése szerint eljárva az érintett 
szervek véleményére alapozottan az előkészítő dokumentumok között a környezeti vizsgálat 
elvégzését nem tartja szükségesnek. 
 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kérelmezőt a döntésről értesíti és a 
szükséges további intézkedéseket megteszi.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

 
30/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában 
megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy a KEREKES-96 Ingatlanhasznosító Korlátolt 
Felelősségű Társaság (képviselője: Kerekes Zoltán, 4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 1.) 
településrendezési kérelmével összefüggésben, a készülő településrendezési tervmódosítással 
kapcsolatosan, a beérkezett szakhatósági állásfoglalások alapján, az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (rendelet) 1. § (3) bekezdése szerint, a 
rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében előírtakat figyelembe véve kinyilvánítja, hogy a 
településrendezési eszközeinek „2019. évi 3. sz. Kerekes-96. Kft. által kezdeményezett, 5. hrsz-ú 
ingatlant és környezetét érintő” módosítása során külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) 
elkészítését nem tartja szükségesnek. 
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kérelmezőt a döntésről értesíti és a 
szükséges további intézkedéseket megteszi.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    

  

javascript:njtDocument('218449.380521');
javascript:njtDocument('218449.380521');


 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

31/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában 
megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy a KEREKES-96 Ingatlanhasznosító Korlátolt 
Felelősségű Társaság (képviselője: Kerekes Zoltán, 4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 1. szám) 
településrendezési kérelmével összefüggésben a településrendezési eszközök „2019. évi 3. sz. 
Kerekes 96-Kft. által kezdeményezett, 5. hrsz-ú ingatlant és környezetét érintő módosítás”-ának a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet szerinti partnerségi véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. 
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a partnerségi egyeztetés során, a 
módosításról megtartott lakossági fórumon, továbbá az azt követően rendelkezésre álló idő alatt 
módosító javaslat nem érkezett.  
 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kérelmezőt a döntésről értesíti és a 
szükséges további intézkedéseket megteszi, az elkészült tervdokumentációt, a tárgyalásos eljárás 
lefolytatása céljából, az egyeztetésen bemutatott tartalommal, az állami főépítész elé terjeszti. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    

  

javascript:njtDocument('218449.380521');
javascript:njtDocument('218449.380521');


 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

32/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a közfoglalkoztatás végrehajtása során jelenleg a 

fejlesztési céltartalékok között található 6 823 410 forint bevételből, előirányzat átcsoportosítással 

biztosít 2 482 515 forintot a dologi kiadások között, a 2020. március 1. napjával elindult 

közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerőre, valamint 4 340 895 forintot a dologi kiadások 

között a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére. 

A Mezőgazdasági- és a Helyi sajátosságokon alapuló közfoglalkoztatási programok során megtermelt 

és saját használatra nem fordított megtermelt felesleg továbbra is értékesíthető, illetőleg rászorulók 

részére (szociális célú felhasználás) is hasznosítható. 

Az előirányzat átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor kerüljön 

átvezetésre. 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a határozatban foglaltak megvalósítása érdekében 

a szükséges intézkedéseket megteszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 
polgármesteri határozatáról: 

33/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése, illetve az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról  szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a 179/2017. (VI. 29.) öh. sz. 
határozatát a következők szerint módosítja: 
 
„Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesületéhez csatlakozik, továbbá a csatlakozáshoz 
kapcsolódóan 10 és 30 eurocent/lakos közötti mértékben határozza meg az éves tagdíjat, melyet az 
Egyesület részére számla kiállítása után fizet meg, az Egyesület alapszabályának megfelelően a 
belépési nyilatkozat Közgyűlés általi elfogadás napjával, az ehhez szükséges fedezet az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.” 

 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szükséges intézkedéseket a döntéssel 
összefüggésben megteszi.  
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    

  

javascript:njtDocument('218449.380521');
javascript:njtDocument('218449.380521');


 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

34/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § bekezdésében megállapított 

feladatkörben – elfogadja Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020-2024. 

évi ciklusra vonatkozó gazdasági programját a határozat melléklete szerint, valamint annak 

végrehajtásával összefüggő feladatait a következők szerint elfogadja: 

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete arra törekszik, hogy a Gazdasági 
programban megfogalmazott célokat megvalósítsa. 

2. A Képviselő-testület a Gazdasági program megvalósítása érdekében kiemelt feladatának 
tekinti: 

- az infrastruktúra további fejlesztését, 
- a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését, 
- a feladat- és intézményi struktúra leghatékonyabb módon történő kialakítását és 

működtetését, 
- az intézmények minőségi ellátottságának és kihasználtságának javítását, továbbá 
- a település természeti kincseinek fokozott védelmét. 

3. A Gazdasági program megvalósítása érdekében a fejlesztések alapját képező 
tanulmánytervek, programok és projekttervek határidőre történő elkészíttetéséről a 
polgármester gondoskodik az anyagi lehetőségekhez mérten, a Képviselő-testület 
döntéseinek megfelelően. 

4. A Gazdasági programban meghatározott fejlesztési célok megvalósítását a rendelkezésre álló 
fejlesztési források függvényében kell ütemezni és a mindenkori éves költségvetések 
tervezésekor előtérbe kell helyezni. 

5. A Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít az intézményrendszer működőképességének 
fenntartására, a fejlesztési célkitűzések megvalósítása azt nem veszélyeztetheti. 

 

Határidő: folyamatosan 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 2020. április 23. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

35/2020. (IV. 23.) polgármesteri 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: 

10/2020. (I. 30.), 15/2020. (I. 30.),  23/2020. (II. 27.), 24/2020. (II. 27.), 25/2020. (II. 27.),  

26/2020. (II. 27.), 27/2020. (II. 27.), 28/2020. (II. 27.), 29/2020. (II. 27.), 30/2020. (II. 27.), 

31/2020. (II. 27.), 32/2020. (II. 27.), 33/2020. (II. 27.), 34/2020. (II. 27.), 35/2020. (II. 27.),  

36/2020. (II. 27.), 37/2020. (II. 27.), 38/2020. (II. 27.), 39/2020. (II. 27.), 40/2020. (II. 27.),  

41/2020. (II. 27.), 42/2020. (II. 27.), 43/2020. (II. 27.), 44/2020. (II. 27.), 45/2020. (II. 27.),   

46/2020. (II. 27.), 47/2020. (II. 27.), 48/2020. (II. 27.), 49/2020. (II. 27.), 50/2020. (II. 27.),   

51/2020. (II. 27.), 52/2020. (II. 27.), 53/2020. (II. 27.), 54/2020. (II. 27.), 55/2020. (II. 27.),   

56/2020. (II. 27.), 57/2020. (II. 27.), 58/2020. (II. 27.), 59/2020. (II. 27.), 60/2020. (II. 27.),  

61/2020. (II. 27.), 62/2020. (II. 27.), 63/2020. (II. 27.), 64/2020. (II. 27.), 65/2020. (II. 27.),  

66/2020. (II. 27.), 67/2020. (II. 27.), 68/2020. (II. 27.), 69/2020. (II. 27.), 70/2020. (II. 27.),  

71/2020. (II. 27.), 72/2020. (II. 27.), 76/2020. (II. 27.), 77/2020. (II. 27.), 78/2020. (II. 27.),  

79/2020. (II. 27.), 80/2020. (II. 27.), 82/2020. (II. 27.), 83/2020. (II. 27.), 84/2020. (II. 27.),  

85/2020. (II. 27.), 86/2020. (II. 27.), 87/2020. (II. 27.), 89/2020. (II. 27.).  

 

A polgármester a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján, a kihirdetett veszélyhelyzetben felkéri a jegyzőt, 

hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

tényét. 

Határidő: 2020. május 10. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 23.    
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