
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 29. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 
 
48/2020. (V. 29.) 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 – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy az 
Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére egy korszerű játszótér 

kialakítása, kültéri játékok beszerzése céljából a 181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozatában nyújtott 
támogatás elszámolási határidejét a következők szerint módosítja: 
 
„A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. november 30. napjáig köteles elszámolni a 
számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
részére történő benyújtásával.” 
 
A határozat módosítással nem érintett része változatlanul hatályban marad. 
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintettet a döntésről értesíti, továbbá 
gondoskodik a támogatási szerződés módosításáról. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. június 5.  
  szerződésmódosítás: 2020. június 15. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. május 29.  
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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 29. napján meghozott 
polgármesteri határozatáról: 
 
49/2020. (V. 29.) 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 6. pontjában meghatározott 
feladat alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott jogkörben eljárva – elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvodában a 2020/2021. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát 20 csoportban határozza meg. 
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesíti. 
 
Határidő: 2020. június 5. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. május 29.  
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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 29. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 
 
50/2020. (V. 29.) 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 14. pontjában meghatározott 
feladat alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Hajdúsámsoni 
Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2016. június 17. napján 
létrejött üzemeltetési szerződést hatályában fenntartja azzal, hogy az üzemeltetési szerződés 
kiegészítésre, módosításra kerül a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” tárgyú pályázati 
felhívás keretében megépült és műszakilag átadott 595/4 hrsz.-ú, 4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 3. 
szám alatt található ingatlan tekintetében. 
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről a Hajdúsámsoni Ingatlan- és 
Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesíti, a döntéshez kapcsolódó 
szükséges intézkedéseket megteszi.  
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. május 29.  
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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 29. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 
 
51/2020. (V. 29.) 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 14. pontjában meghatározott 
feladat alapján – felkéri a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjét, mint a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” tárgyú pályázati 
felhívás keretében megépült és műszakilag átadott 595/4 hrsz.-ú, 4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 3. 
szám alatt található piac üzemeltetőjét, hogy a piac szabályzatát és házirendjét elkészítse. Továbbá 
felkéri a piac üzemeltetőjét, hogy a piac két állandó üzlethelyiségének bérbeadását a Hajdúsámson 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi piac és vásár működéséről szóló 
önkormányzati rendeletére tekintettel lebonyolítsa.  
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről a Hajdúsámsoni Ingatlan- és 
Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesíti, a döntéshez kapcsolódó 
szükséges intézkedéseket megteszi.  
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. május 29.  
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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 29. napján meghozott 
polgármesteri határozatáról: 
 
 
52/2020. (V. 29.) 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. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. valamint 6. pontjai szerint, 
valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4 §-a következtében – elhatározza, hogy az óvoda-, 
és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján az Eszterlánc 
Óvoda vonatkozásában a 2020/2021. nevelési évben nem kíván részt venni az óvodatej programban. 
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesíti. 
 
Határidő: 2020. június 5. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 

 
K.m.f. 

 
 

 
Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. május 29.  
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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 29. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 
 
53/2020. (V. 29.) 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 2. pontjában megállapított 
feladatköréhez kapcsolódóan – elhatározza, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló YLT-302 frsz.-ú 
BELARUS típusú MTZ traktort értékesíti, továbbá a traktor forgalmi értékének megállapításához – a 
jármű értékesítésének előkészítése érdekében – a szükséges műszaki szakértői véleményt 
elkészítteti. 
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a piaci ár meghatározásához, továbbá a 
jármű meghirdetéséhez kapcsolódóan a szükséges intézkedéseket megteszi.  
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2020. június 30.  

 

 
K.m.f. 

 
 

 
Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. május 29.  
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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 29. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 
 
 
54/2020. (V. 29.) 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: 

 

184/2019. (VIII. 29.),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.), 1/2020. (III. 25.), 2/2020. (IV. 23.), 3/2020. (IV. 23.), 4/2020. (IV. 23.), 5/2020. (IV. 
23.), 6/2020. (IV. 23.), 7/2020. (IV. 23.), 8/2020. (IV. 23.), 9/2020. (IV. 23.), 10/2020. (IV. 23.), 
11/2020. (IV. 23.), 12/2020. (IV. 23.), 13/2020. (IV. 23.), 14/2020. (IV. 23.), 15/2020. (IV. 23.), 16/2020. 
(IV. 23.), 17/2020. (IV. 23.), 18/2020. (IV. 23.), 19/2020. (IV. 23.), 20/2020. (IV. 23.), 21/2020. (IV. 23.), 
22/2020. (IV. 23.) 23/2020. (IV. 23.), 24/2020. (IV. 23.), 25/2020. (IV. 23.), 26/2020. (IV. 23.), 27/2020. 
(IV. 23.), 28/2020. (IV. 23.), 32/2020. (IV. 23.), 35/2020. (IV. 23.), 36/2020. (IV. 30.), 37/2020. (IV. 30.), 
39/2020. (V. 04.), 40/2020. (V. 06.), 41/2020. (V. 06.), 43/2020. (V. 13.), 44/2020. (V. 13.). 
 
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. június 10. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

 
K.m.f. 

 
 

 
Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. május 29.  
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