
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 30. napján meghozott 
polgármesteri határozatáról: 

36/2020. (IV. 30.) 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 önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény 2/A-2/B. §-ai alapján, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4. § és 17. §-
ai szerint – elhatározza, hogy Dr. Vadász Györgyi háziorvossal – a megszerzett praxisengedélyére 
tekintettel – a hajdúsámsoni 5. számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére az 1. melléklet szerinti 
feladatellátási szerződést megköti.  
 
A polgármester tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a feladat-ellátási szerződés 
megkötésével összefüggésben a szükséges intézkedéseket megteszi, amennyiben a szerződés 
szakmai pontosítása szükséges, a pontosításokat és módosításokat a jegyző közreműködésével 
elvégzi, a feladat-ellátási szerződést aláírja.  
 
Határidő: előszerződés aláírására: azonnal   
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 30.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

37/2020. (IV. 30.) 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a helyi önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2019. évi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 30.   
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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 30. napján meghozott 
polgármesteri határozatáról: 

38/2020. (IV. 30.) 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 foglaltak és a 
Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító 
számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” elnevezésű projekt megvalósítása 
érdekében a tervezési feladatok ellátásához szükséges összesen bruttó 1 651 000 Ft összegű 
fedezetet biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból előirányzat 
átcsoportosítással a beruházások soron. 
 
Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön 
átvezetésre. 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a határozatban foglalt feladatok ellátása 
érdekében a további szükséges intézkedést megteszi. 
 
Határidő: 2020. május 31.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  
 
 
 
 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. április 30.   
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