
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. május 14. napján meghozott 
polgármesteri határozatáról: 
 
45/2020. (V. 14.) 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 5. pontjában megállapított 
feladatköréhez kapcsolódóan – elhatározza, hogy elindítja a Virágos udvar, rendezett ház cím 
megjelölésű pályázatot Hajdúsámson településen. 
 
A polgármester tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a programhoz szükséges összes 
intézkedést megteszi.  
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. május 14.  
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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. május 14. napján meghozott 
polgármesteri határozatáról: 
 

46/2020. (V. 14.) 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 1013/39 és 1013/31 hrsz-ú, Csuka Imre 4028 
Debrecen, Zöld u. 4. 1/6. szám alatti lakos tulajdonában álló belterületi ingatlanokat nem kívánja 
megvásárolni. 
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztatja.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2020. május 31. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 
                           jegyző                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. május 14.  
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