
K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 30. napján (kedden) 8.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

90/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. június 30. napján (kedden) 8.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  

1. Előterjesztés a 2019. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá 
a 2020. évi fejlesztések meghatározása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

2. Előterjesztés a településrendezési terv Szerkezeti Tervének Kerekes-96 Kft. által 
kezdeményezett módosításáról 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

3. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz) alatti belterületi 
ingatlant és környezetét érintő Településrendezési Terv 2019. évi 3. számú módosításának 
tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

4. Előterjesztés a 2020. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” elnevezésű pályázattal kapcsolatban 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

5. Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő 
gyermekétkeztetés ellátása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 
13.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. június 30.   

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 30. napján (kedden) 8.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

1. napirend 

Előterjesztés a 2019. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, 
továbbá a 2020. évi fejlesztések meghatározása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

91/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva – jóváhagyja a 

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, temető üzemeltetésével kapcsolatos, 2019. évre vonatkozó 

beszámolóját az alábbiak szerint:  

- tekintettel arra, hogy az útalap vonalvezetése nem a rendezési tervnek megfelelően történt, 
Üzemeltető vállalja a temetőrendezési terv módosítását  

- tekintettel arra, hogy a kiültetésre került facsemeték (20 db platánfa) nem maradtak meg. 
Üzemeltető vállalja új facsemeték ültetését. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse. 

Határidő: értesítésre: 2020. július 15. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. június 30.   

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 30. napján (kedden) 8.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

1. napirend 

Előterjesztés a 2019. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, 
továbbá a 2020. évi fejlesztések meghatározása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

92/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – jóváhagyja a Hajdú-Bihar 

Megyei Temetkezési Vállalattal megkötött, 2018. január 16. napjától hatályos Kegyeleti 

Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletében vállalt és számszerűsített, 2020. évre ütemezett 

fejlesztéseit és beruházásait, melynek műszaki és mennyiségi tartalmát a következők szerint 

határozza meg: 

- a meglévő új padokkal azonos típusú és formai kialakítású padok – minimum 4 db – kerüljenek 
kihelyezésre, térkő burkolat alappal (480 000.-Ft+Áfa). A cserére kijelölt régi padok bontását és 
elszállítását az önkormányzat vállalja, valamint  

- vízvételi lehetőségek kiépítése az urna (1B) sírtáblánál (300 000.-Ft+Áfa). 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse. 

 

Határidő: értesítésre: 2020. július 15. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. június 30.   

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 30. napján (kedden) 8.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

2. napirend 

Előterjesztés a településrendezési terv Szerkezeti Tervének Kerekes-96 Kft. által 
kezdeményezett módosításáról 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

93/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 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 feladatkörében 

– elhatározza, hogy a Hajdúsámson Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2004 (V. 27) öh. 

számú határozatával jóváhagyott, Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes 

Településszerkezeti Tervét, a határozat melléklete szerinti T-2 jelű tervlapjával módosítja, a 

módosítással érintett utat gyűjtőútról kiszolgáló útra változtatja az alábbi feltételek megtartásával: 

- a kiszolgáló út közcélra átadott magánútként, - az áruház parkolói közhasznú parkolóként 
valósíthatók meg, - le nem zárhatóak, kialakuló parkolók közcélú használata nem 
korlátozható. 

 

A polgármester a döntésről a kérelmezőt tájékoztatja.  

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

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. június 30.   

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 30. napján (kedden) 8.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

4. napirend 

Előterjesztés a 2020. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” elnevezésű pályázattal kapcsolatban 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében – elhatározza, 

hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 

3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok alapján kiírásra került, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” vonatkozó, hazai forrású pályázati kiírásra. 

 

A pályázat során az önkormányzat a maximális 47 058 823 Ft összegre vonatkozóan nyújt be pályázatot, 

melyből a támogatás összege 40 000 000 Ft, az önerő 7 058 823 Ft.  

Az önerőhöz szükséges fedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból 

biztosítja a Felújítások sorra történő átcsoportosításával. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz 

szükséges valamennyi intézkedést tegye meg, valamint az önkormányzat 2020. évi költségvetési 

rendeletének soron következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. július 10.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. június 30.   

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 30. napján (kedden) 8.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

5. napirend 

Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő 
gyermekétkeztetés ellátása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

95/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a 

Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni 

Tagintézményének 4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61. alatt található feladatellátási helyén a tanulók 

étkeztetése tárgyában (2020/2021. és 2021/2022. tanévek vonatkozásában) a szállító kiválasztására 

a versenyeztetési eljárást az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján megindítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a jogszabályi előírások figyelembe 

vételével a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 

szerződést kösse meg, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére: legkésőbb 2020. július 31. 

Felelős:   Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. június 30.   

 

 

 


