
 

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. június 15. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

59/2020. (VI. 15.) 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 óvodák és bölcsődék 
újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet 1. § 
(3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy támogatja az intézmény nyári zárva tartásának 
elrendelését és egyetért azzal, hogy az intézmény 2020. augusztus 10. napjától 2020. augusztus 19. 
napjáig tartson zárva, összhangban a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. 
sz. Bölcsőde nyári zárva tartásával (2020. augusztus 10.-2020. augusztus 19.).  
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintetteket a döntésről értesíti.  
 
Határidő: azonnal  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. június 15.  
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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. június 15. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

60/2020. (VI. 15.) 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 (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. 
pontja szerinti feladatkörben,  

- összhangban Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 
alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet előírásaival,  

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés b) pontjára 
tekintettel,  

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint, 

- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal,  

- a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendelet előírásainak teljesítése 
érdekében,  

- az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint  

- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, továbbá  

- az iskola-egészségügyi ellátásról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján – elhatározza, hogy  
a) a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 22/2010. (I. 28.) öh. sz. 

határozatával átadott, továbbá a Képviselő-testület 153/2010. (III. 31.) öh. sz. határozatával 
módosított 82/2010. (III. 04.) öh. sz. határozatával jóváhagyott védőnői feladat-ellátási 
szerződést a Védőnői Kft.-vel (4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.) 2020. július 31. napjával 
közös megegyezéssel – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:212. § (1)-(2) 
bekezdéseire tekintettel – megszünteti, elhatározza, hogy  

b) az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott védőnői közszolgáltatói alapfeladatot 
2020. augusztus 1. napjától az önkormányzat látja el,  

c) melyhez kapcsolódóan 2020. augusztus 1. napjától 7 (hét) közalkalmazotti státuszt hoz létre és 
közalkalmazotti szerződést (kinevezés), továbbá szükség esetén (helyettesítés) megbízási 
szerződést köt az önkormányzatnál a következők szerint: 

1. sz. védőnői körzet: Szabó Mónika,  
2. sz. védőnői körzet: Haraszti Marietta Ildikó, 
3. sz. védőnői körzet: Layerné Konyári Julianna megbízási szerződéssel kerülhet 
alkalmazásra üres közalkalmazotti státuszon, melyhez a későbbiekben várhatóan 
pályáztatás szükséges, 
4. sz. védőnői körzet: Gyöngy Ágnes, 
5. sz. védőnői körzet: Horváthné Selinga Lívia Melinda, 
6. sz. védőnői körzet: Horváthné Selinga Lívia Melinda, Nagyné Nádasdi Ibolya helyettesítés 
formájában tölthetik be a feladatkört az üres státuszon a következő tervezett óra-
beosztásban: 20-20 óra/fő, továbbá a későbbiekben várhatóan pályáztatás szükséges, 
Iskola-védőnői feladat-ellátás: Nagyné Nádasdi Ibolya,  
azzal, hogy a  
- 3. sz. védőnői körzet esetében a jelenleg GYES-en lévő korábbi védőnő, Molnárné 

Rácz Beátá, valamint a  
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- 6. sz. védőnői körzet esetében a jelenleg GYES-en lévő korábbi védőnő, Vadászné 
Jecs Noémi – amennyiben vállalják a közalkalmazotti kinevezést a megjelölt határnapra 
tekintettel, kinevezhetőek a védőnői szolgáltatás ellátására.  

d) Továbbá elhatározza, hogy a védőnői alapfeladat-ellátáshoz kapcsolódóan továbbra is 
biztosítja a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5., valamint a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, 
Szűcs u. 33. sz. alatt található, önkormányzati kizárólagos tulajdonban álló ingatlanokat, 
valamint a korábban a Védőnői Kft. részére átadott és leltárba vett ingó-vagyontárgyakat, azok 
leltározását követően, és biztosítja a szükséges közszolgáltatásokat a finanszírozás keretében,  

e) az alapfeladat-ellátáshoz kapcsolódóan megköti a szükséges felelősségbiztosítást,  
f) az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelettel összhangban az iskola-

védődői feladat biztosítása érdekében együttműködési megállapodást köt az önkormányzat 
közigazgatási területén működő, érintett köznevelési intézményekkel, 

g) azzal, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 
alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-aiban, 
valamint 5. és 6. mellékletében meghatározott körzet-beosztást változatlan formában továbbra 
is fenntartja, valamint 

h) az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében az alapfeladat-ellátáshoz kapcsolódó 
szükséges fedezetet – a központi költségvetésből származó finanszírozással összhangban – a 
szükséges és indokolt mértékben folyamatosan biztosítja.   

 
A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási 
Hivatalának Hatósági Főosztálya Népegészségügyi Osztályánál a működési engedély kiadására 
vonatkozó eljárást elkezdje, a kérelmet benyújtsa. 
 
A polgármester felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a működési engedély véglegessé válását követően az 
önkormányzatnak, mint szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozásra 
vonatkozó szerződés megkötésének előkészítéséről és kérelmezéséről gondoskodjon.  
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a feladat-ellátás megszervezésével, valamint 
a szükséges engedélyek és szerződések beszerzésével és aláírásával kapcsolatban az 
intézkedéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően megteszi.  
 
Határidő: 2020. augusztus 1., valamint folyamatosan 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. június 15.  

  



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. június 15. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

61/2020. (VI. 15.) 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 (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. 
pontja szerinti feladatkörben – elhatározza, hogy a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez 
kapcsolódóan a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33. szám alatti önkormányzati 
egészségügyi alapfeladat-ellátó helyen a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat 
ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközöket, bútorokat legfeljebb bruttó 558 000 Ft 
értékben beszerzi és a feladat-ellátásban részt vevő felnőtt háziorvos részére a megkötött felnőtt 
háziorvosi feladat-ellátási szerződésnek megfelelően használatba adja.  
 
A tárgyi eszköz beszerzés fedezete bruttó 558 000 Ft-ot az önkormányzat a 2020. évi költségvetési 
rendeletében a fejlesztési céltartalékból biztosítható előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási 
kiadások között. 
 
Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön 
átvezetésre. 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a döntésről az érintetteket értesíti és a 
beszerzések lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.  
 
Határidő: legkésőbb 2020. július 1. napja   
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. június 15.  
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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. június 15. napján meghozott polgármesteri határozatáról: 

62/2020. (VI. 15.) 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 – Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a 
lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: lakásrendelet) 23. §-a előírásai alapján, a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése, 14.  (2)-(4) bekezdéseire tekintettel, összhangban Hajdúsámson 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) 
önkormányzati rendelete szabályaival – elhatározza, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az 
önkormányzat üzleti vagyonába tartozó, 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. 3/11. sz. alatti önkormányzati, 
társasházi lakást, mint üresen álló önkormányzati bérlakást, a lakásrendelet 23. §-ában meghatározottakra 
tekintettel értékesíti. A foglaló mértéke a korábbi polgármesteri határozatban megjelölt összegtől eltérően és azt 
pontosítva 1 000 000 forintban kerül meghatározásra.  
 
A megjelölt ingatlan ingatlanforgalmazó gazdasági társaság közreműködésével kerül értékesítésre, azzal, hogy 
az értékesítéshez kapcsolódó jutalékok és egyéb költségek vonatkozásában az ingatlan adásvételi értékének 
legfeljebb 3,5 %-áig vállalhat kötelezettséget.  
 
Ennek megfelelően – összhangban az ingatlanra vonatkozó B 45/2006. számú értékesítési szakvéleményben 
meghatározott 14 000 000 forintos összeggel – Hajdúsámson Város Önkormányzata a Varga Ferenc (sz. 
Debrecen, 1972. november 12., an: Molnár Julianna, lakcím: 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 73., szig: 
205179HE) magánszemély által megajánlott 14,5 M Ft ajánlati árra tekintettel 14 500 000 Ft, azaz 
tizennégymillió-ötszázezer forint értékben, adásvétel formájában értékesíti a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. 

3/11. sz. alatti önkormányzati, társasházi lakást V. F. () részére a jelen határozatban rögzített feltétekkel.  
- Az ingatlanforgalmi szakértői jelentésben meghatározott 14 000 000 forintos összegre tekintettel a vételi 

ajánlatban megjelölt összegből 14 000 000 forint az önkormányzatot megillető összeg, bruttó 500 000 
forint (3,4 %) az ingatlanforgalmazó jutalékaként kerül megállapításra.  

- A vételi ajánlat alapján a vevő 1 000 000 Ft összegű foglalót fizet az önkormányzatnak az adásvételi 
szerződés aláírásával egyidejűleg.  

- A vételárból ezt követően fennmaradó összeget az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas adásvételi 
szerződés aláírásától számított 120 napon belül, de legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig teljesíti a 
vevő (13 500 000 forint) egy összegben. A vevő bankkölcsönt a vételár kifizetéséhez nem vesz igénybe.  

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdései alapján a polgármester az 
önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítése vonatkozásában az állami elővásárlási jog gyakorolására 
külön törvényben meghatározott szervet megkeresi az adásvételi szerződés megküldésével, az állami 
elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megadása céljából.  
 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintettet ingatlan értékesítésével összefüggésben az 
adásvételi-szerződés megkötéséről, valamint az állami elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben 
meghatározott szerv megkereséséről gondoskodik, továbbá az önkormányzat ügyvédjének közreműködésével az 
összes szükséges intézkedést megteszi.  
 
Határidő: azonnal, legkésőbb 2020. szeptember 30. napja 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

K.m.f. 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                                polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. június 15.  

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. június 15. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

63/2020. (VI. 15.) számú 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 – összhangban a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában 
meghatározottakra – elhatározza, hogy 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 városi piac épületében található üzletek bérleti jogának pályáztatása 
során értékelő bizottságot hoz létre. 
 
Az értékelő bizottság tagjainak a következő munkatársak kerülnek felkérésre és kijelölésre: 

- Urbánszki Károlyné önkormányzati képviselő, 
- Csordás Csaba ügyvezető, 
- Szőkéné Diószegi Mária városfejlesztési és műszaki osztályvezető, 
- Dr. Danku József jegyző. 

 
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. június 15.  
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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. június 15. napján meghozott 

polgármesteri határozatáról: 

64/2020. (VI. 15.) 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 – összhangban a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározottakra, a Debreceni Vízmű Zrt.,  mint gazdasági társaság Alapszabálya VI. fejezet 13. 

pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20. § és a veszélyhelyzet során a 

személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 

102/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § alapján – a közgyűlés tartása nélküli határozathozatalon 

képviseli Hajdúsámson Város Önkormányzatát, az 1.,  2. és 3. napirendi pontokhoz kapcsolódóan az 

alábbi döntést hozza: 

1. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára 1. 
tárgykörben előterjesztett 2019. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves 
beszámolót) az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja. 
 31.961.552 eFt  mérlegfőösszeggel 

241.733 eFt adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. 

eredménytartalékba helyezze a 2000. évi C. törvény 37. § (1) 
bekezdésének a) pontja szerint 

A társaság saját tőkéje a 2020. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a 
vagyonkezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék 
képzése miatt. 
 

2. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára 2. 
tárgykörben előterjesztett 2020. évi üzleti tervet, mint tájékoztató anyagot elfogadja. 

 
3. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint a Debreceni Vízmű Zrt. minősített többségű befolyással 

rendelkező részvényese Igazgatóságának 84/2020. (05. 08.) sz. határozata, mint javaslat 
alapján a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára 
3. tárgykörben előterjesztett új vezérigazgató személyét és javadalmazását a következő 
határozat szerint elfogadja: 
1.) 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 elfogadja 
a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének azon megállapítását, hogy a Kormány által a 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben alkalmazandó, a jogi 
személyek működésére vonatkozó eltérő rendelkezéseket tartalmazó 102/2020. (IV. 10.) 
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésben foglaltak alapján Ányos József László jelenlegi 
vezérigazgatónak a megbízatása a vészhelyzeti speciális rendelkezésekre tekintettel, 
2020. június hó 30. napjáig törvénynél fogva meghosszabbodik. 

2.) 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 elfogadja, 
hogy a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2020. július 1. napjától kezdődő 
hatállyal, határozatlan időtartamra G. F. (sz. alatti lakost választja meg. 

3.) 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 elfogadja 
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és jóváhagyja a vezérigazgató által 2020. május 11. napján előzetesen aláírt 
munkaszerződést az abban foglalt javadalmazási feltételekkel, amelyeket a szerződés 
11., 12., 13. és 14. pontjai tartalmaznak. 
Elfogadja továbbá, hogy a Közgyűlés meghatalmazza a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.    
Igazgatóságát, képviseletében annak mindenkori vezérigazgatóját a munkáltatói jogok 
gyakorlására. 

4.) Az új vezérigazgató megválasztására tekintettel 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 elfogadja a Társasági Alapszabályának VII. 
fejezete 2. pontja módosítását és ott, az új vezérigazgató G. F., (sz. alatti lakos) 
nevének és adatainak feltüntetését és hogy elrendelje a Társaság alapszabályának VII. 
fejezet 3. pontja módosítását akként, hogy a vezérigazgató megbízatása 2020. 07. 01. 
napjától határozatlan időtartamra szól. 

 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlését a 

döntésről értesíti és a szükséges további intézkedéseket megteszi.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. június 15.  

 


