
K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára összehívott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta:  

 

96/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára összehívott rendkívüli 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

Napirend:  

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester, Dr. Danku József jegyző   

 

2. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2019. évi végrehajtásáról 
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

3. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ 

által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által 
fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 
36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

4. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

5. Előterjesztés az önkormányzati szociális feladat-ellátási kötelezettség teljesítése céljából kötendő ingatlanhasználati 

megállapodás és együttműködési szerződés kötése tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 

6. Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő u. 41. szám 

alatti állami feladat-ellátási hely megszűnésének ügye 
 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 

7. Előterjesztés Hajdúsámson város Helyi Építési Szabályzat „Hajdúsámson „Mgy-1”-jelű mezőgazdasági övezet 
előírásait érintő” 2019. évi 2. sz. módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról, és a 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendeletben megfogalmazott, külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) készítésének szükségességéről  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város településképnek 

védelméről szóló 28/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

9. Előterjesztés önkormányzati ebrendészeti telep kialakításához fedezet biztosítására vonatkozóan  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

10. Előterjesztés a Muzeális Intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) elnevezésű pályázattal 
kapcsolatban  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

11. Előterjesztés a zsidótemető rekonstrukciós program elnevezésű pályázattal kapcsolatban  

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

12. Előterjesztés az Arany Vitézségi Éremmel kétszeresen kitüntetett Oláh Sándor őrmester és hozzátartozói részére 
történő díszsírhely biztosításának tárgyában  

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

13. 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. július 15.   

 



 

 

 

 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

1. n a p i r e n d  

Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

97/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján – az önkormányzati adóztatás 

helyzetéről, a 2019. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

2. n a p i r e n d  

Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2019. évi végrehajtásáról 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

98/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján –

elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse. 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

3. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag 
normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai 
és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési 
díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

99/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján – elhatározza, 

hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákat 2020. szeptember 1. hatálybalépéssel 

a következők szerint fogadja el: 

 

Intézményi nyersanyagnormák (nettó): 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda:     

 normál:               390 Ft/fő/nap 

 speciális diéta:              494 Ft/fő/nap 

 

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola: 

napközi:      494 Ft/fő/nap 

menza:       320 Ft/fő/nap 

 

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés 

esetén): 

napközi:      624 Ft/fő/nap 

menza:       405 Ft/fő/nap 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Intézmények vezetőit a döntésről értesítse. 

 

Határidő:  értesítésre: 2020. augusztus 15. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

 

 



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

4. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

100/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján – a Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 

mellékletként csatolt 156/2020. számú módosító okiratot, valamint az 157/2020. számú Társulási 

Megállapodást egységes szerkezetben jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.  

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

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

  



 

 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

5. n a p i r e n d  

Előterjesztés az önkormányzati szociális feladat-ellátási kötelezettség teljesítése 
céljából kötendő ingatlanhasználati megállapodás és együttműködési szerződés 
kötése tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

101/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 9. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, 
összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. év CXCVI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) rendelkezéseivel – elhatározza, hogy a 
hajdúsámsoni 1413 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4251 Hajdúsámson, Árpád út 22. szám alatt 
található, 1 094 m2 területű, „kivett szociális intézmény és udvar” művelési ágú ingatlant 2020. 
augusztus 1. napjával határozatlan időre, térítésmentesen a Kortársak az Egészséges Fiatalokért 
Egyesület (4029 Debrecen, Víztorony u. 19.) részére használatba adja az Szt. szerinti önkormányzati 
szociális feladat-ellátási kötelezettségek teljesítése céljából. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás biztosítása érdekében a szükséges 
összes intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2020. július 31., valamint folyamatosan 
 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

  



 

 

 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

5. n a p i r e n d  

Előterjesztés az önkormányzati szociális feladat-ellátási kötelezettség teljesítése 
céljából kötendő ingatlanhasználati megállapodás és együttműködési szerződés 
kötése tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

102/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8.a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, 
összhangban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
rendelkezéseivel – elhatározza, hogy 2020. augusztus 1. napjával határozatlan időre a Kortársak az 
Egészséges Fiatalokért Egyesülettel (4029 Debrecen, Víztorony u. 19.) ellátási szerződést köt a 
fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek 
nappali ellátása és a hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő) biztosításának 
céljából. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás biztosítása érdekében a szükséges 
összes intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2020. július 31., valamint folyamatosan 
 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

  



 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

6. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye 
Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő u. 41. szám alatti állami feladat-ellátási hely 
megszűnésének ügye 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

103/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi. CXC. törvény 74. § (4) bekezdése alapján – Hajdúsámson Város Önkormányzata és 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között köznevelési alapfeladatok ellátása céljából a 

Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő u. 41. szám alatt található 0511/2 hrsz. alatti I. 1. a) „kivett általános 

iskola” megnevezésű 2 699 m2 területű ingatlan átadására vonatkozó Vagyonkezelői Jogot 

Megszüntető Megállapodást – mellékelve – 2020. augusztus 31. napi hatállyal megszünteti, mely 

2013. július 1. napjától határozatlan időre szól és az ingatlant vagyonkezelésbe visszaveszi. 

Továbbá a Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 

mobil felfújható tornaterem állítása céljából a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő u. 41. szám alatt található 

0511/2 hrsz. alatti I. 1. b) „erdő” művelési ágú 1 685 m2 megnevezésű 2 699 m2 nagyságú területű 

ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozó Ingatlan Használatba Adási Megállapodás, a 

megállapodás 12./ pontja alapján a vagyonkezelési szerződés megszűnésének hatályba lépésével 

egyidejűleg közös megegyezéssel megszűnik, az ingatlan vagyonkezelésbe visszavételre kerül. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról a Debreceni Tankerületi Központ 

tankerületi igazgatóját értesítse, a megszüntető okiratot írja alá, valamint az átadás-átvétellel 

kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: értesítésre: 2020. július 22. 

     megszüntető okirat aláírása: 2020. augusztus 31. napi hatállyal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

 

 

 



 

 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

7. n a p i r e n d  

Előterjesztés Hajdúsámson város Helyi Építési Szabályzat „Hajdúsámson „Mgy-1”-
jelű mezőgazdasági övezet előírásait érintő” 2019. évi 2. sz. módosítás 
véleményezési szakaszának lezárásáról, és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben 
megfogalmazott, külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) készítésének 
szükségességéről  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

104/2020. (VII. 15.) 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 Helyi Építési Szabályzatának „Hajdúsámson „Mgy-1”-jelű 
mezőgazdasági övezetet érintő” 2019. évi 2. számú módosítási kérelem ügyében, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti, továbbá kezdeményezi az Állami 
Főépítész záró szakmai véleményének a megkérését, ezzel egyidejűleg a 2020. április 23. napján kelt 
29/2020. (IV. 23.) polgármester határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
A módosításról megtartott lakossági fórumon, illetve az azt követően rendelkezésre álló idő alatt 
módosítást igénylő javaslat nem érkezett. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

  



K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

7. n a p i r e n d  

Előterjesztés Hajdúsámson város Helyi Építési Szabályzat „Hajdúsámson „Mgy-1”-
jelű mezőgazdasági övezet előírásait érintő” 2019. évi 2. sz. módosítás 
véleményezési szakaszának lezárásáról, és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben 
megfogalmazott, külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) készítésének 
szükségességéről  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

105/2020. (VII. 15.) 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, 
továbbá a beérkezett szakhatósági állásfoglalások, valamint az eltérő vélemények tisztázására 
összehívott tárgyalás alapján, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése szerint, a Korm. rendelet 4. § (1) és 
(2) bekezdésében előírtakat figyelembe véve – elhatározza, hogy a Helyi Építési Szabályzat 
„Hajdúsámson „Mgy-1”-jelű mezőgazdasági övezet előírásait érintő” 2019. évi 2. sz. módosítás során, 
külön környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

  



K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

9. n a p i r e n d  

Előterjesztés önkormányzati ebrendészeti telep kialakításához fedezet biztosítására 
vonatkozóan 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvényben meghatározott feladatkörrel összefüggésben – elhatározza, hogy az 
ebrendészeti telep kialakításához a Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú területet jelöli ki, továbbá a 
kialakításához szükséges költségeket mindösszesen legfeljebb bruttó 1 800 000 Ft összegben 
biztosítja.  
 
A szükséges bruttó 1 800 000 forint fedezetet az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a 
fejlesztési céltartalékból történő előirányzat átcsoportosítással biztosítja a beruházási kiadások között. 
 
Az előirányzat átcsoportosítás a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 
módosításban kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.  
 
Határidő: folyamatosan      
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

10. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Muzeális Intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston 
program) elnevezésű pályázattal kapcsolatban  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

107/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében – 
elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont alapján kiírásra került, a Muzeális intézmények szakmai 
támogatására (Kubinyi Ágoston program) vonatkozó, hazai forrású pályázati kiírásra. 
 
A pályázat során az önkormányzat a maximális 4 000 000 Ft összegre vonatkozóan nyújt be 
pályázatot, mely a pályázatban 100%-ban elszámolható költség. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. július 22.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

  



K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

11. n a p i r e n d  

Előterjesztés a zsidótemető rekonstrukciós program elnevezésű pályázattal 
kapcsolatban  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.és 7. pontjaiban meghatározott feladatkörében 
– elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által „Az 
európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg 
gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális 
örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel 
ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása 
fejlesztésének elősegítésére” tárgyban meghirdetett pályázati kiírásra. 
 
A pályázat során az önkormányzat a maximális 20 000 000 Ft összegre vonatkozóan nyújt be 
pályázatot, mely a pályázatban 100%-ban elszámolható költség. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges hozzájárulás 
beszerzéséről és a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz szükséges valamennyi 
intézkedést tegye meg. 
 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. július 31.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

  



K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

11. n a p i r e n d  

Előterjesztés a zsidótemető rekonstrukciós program elnevezésű pályázattal 
kapcsolatban  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

109/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 7. pontjaiban meghatározott 
feladatkörében – elhatározza, hogy a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által „Az európai 
kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található, fellelhető, jelenleg gondozatlan, 
elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség 
megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, 
különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének 
elősegítésére” tárgyban meghirdetett pályázati kiírásra benyújtandó pályázat nyertessége esetén a 
következő vállalást teszi: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata vállalja hogy, a Hajdúsámsoni 417  hrsz-ú. „kivett temető” 
művelési ágú ingatlanon felújított temető fenntartását, gondozását 10 éven keresztül ellátja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. július 31.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

  



 
K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 

12. n a p i r e n d  

Előterjesztés az Arany Vitézségi Éremmel kétszeresen kitüntetett Oláh Sándor 
őrmester és hozzátartozói részére történő díszsírhely biztosításának tárgyában  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

 

110/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva, összhangban 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 

szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletével – elhatározza, hogy díszsírhelyet adományoz 

Oláh Sándor főtörzsőrmester részére abból a célból, hogy Oláh Sándor főtörzsőrmestert és 

hozzátartozóit – exhumálásukat követően – a hajdúsámsoni köztemetőben a díszsírhelybe helyezzék 

el.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt és az üzemeltetőt 

értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: értesítésre: 2020. július 31. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                           jegyző                                                                       polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2020. július 15.   

 

 


