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3. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület 
támogatási kérelme ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. E:lőterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárme;3teri Hivatal és Hajdúsámson Város 
Onkormányzatának épületei, telephelyei Erintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú 
Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt 
hibák javítására és hiányosságok megszüntetésére történő fedezet biztosítása tárgyában 
Előteriesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a 471-es főút Hajdúsámson! elkerülő szakaszával kapcsolatos állami 
területszerzés tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés B. A. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés S. F. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (11. 
13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n apirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 
2019. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló 
beszámolója tárgyában. 

Dr. Danku József jegyző tájékoztatja a képviselő testületet a jogszabályi előírásokkal kapcsolatban. 
Elmondja továbbá, hogy a Felügyelő Bizottság megtartotta ülését, a Felügyelő Bizottsági anyag, 
valamint a beszámoló anyaga az előterjesztés mellékletét képezi. 

Nagy Csaba könyvvizsgáló elmondja, hogy a könyvvizsgálat során nem talált olyan körülményt, ami a 
dokumentáció valódiságát kétségbe vonja, a működés nyereséges volt, tájékoztat, hogy a 
könyvvizsgálói jelentésben van egy figyelemfelhívás, mely szerint a társaság 2020. év 
működését befolyásolja a COVID-19 járvány, 2020-ban a COVID-19 járvány várhatóan 
veszteségeket fog okozni a cég, cégek működésében és eredményében, mely nem befolyásolja 
a 2019. évi beszámolót, annak elfogadását javasolja. 

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy tavalyelőtt kérte igazgató urat, hogy lehetőség szerint 
legyen az utolsó mínuszos év, és igazgató úr meg is tett mindent ennek érdekében, és nullás 
eredménnyel tudtak zárni. Tavaly pedig azt kérték a cégtől, hogy lehetőség szerint fordítsák 
pluszba az eredményeket, és ez is sikerült, bár nem kevés munkával. Az pedig látszik, hogy a 
2020. év milyen gazdasági nehézségeket okoz, és fel vannak mindenre készülni, de bízik 
abban, hogy a cég fog tudni működni. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

123/2020. /IX. 24.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján - elhatározza, hogy a 
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Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy korábban a 2018. évben a képviselő-testület 
ehhez már hozzájárult, de jogszabály alapján ezek átvezetésre kerülnek a Földhivatalnál, és 
azok a területek, amelyekkel az elkerülő út érintett, térítésmentesen a Magyar Állam 
tulajdonába és a NIF kezelésébe kerül. Jogszabály alapján megállapodást kell kötni az egyes 
helyrajzi számokra vonatkozóan, hogy a Földhivatalnál át tudják vezetni. 

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

127/2020. (IX. 24.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva - elhatározza, hogy a 471. számú főút Hajdúsámson! elkerülő szakaszán Hajdúsámson Város 
Önkormányzata tulajdonát képező közutak tekintetében hozzájárul az ingatlanok kisajátítási tervek 
szerinti megosztásához és a telekalakítással vegyes kisajátítást helyettesítő térítésmentes tulajdonjog 
átruházási szerződés közérdekű célra elnevezésű dokumentumok aláírásához a következő ingatlanok 
tekintetében: 

Hajdúsámson 0544/10 (kivett közút) 
Hajdúsámson 0544/5 (kivett közút) 
Hajdúsámson 059/1 (kivett út, árok, erdő) 
Hajdúsámson 063 (kivett önkormányzati út) 
Hajdúsámson 0190 (kivett közút) 
Hajdúsámson 0257 (kivett közút) 
Hajdúsámson 0253/50 (kivett kerékpárút) 
Hajdúsámson 0253/48 (kivett kerékpárút) 
Hajdúsámson 0253/42 (kivett kerékpárút) 
Hajdúsámson 0251 /11 {kivett kerékpárút) 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert valamennyi szerződés aláírására. 

Határidő: 2020. október 2, 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés B. A. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. Az 
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta, mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem 
volt, szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

128/2020. (IX. 24.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011, évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 6515/6 hrsz-ú „kivett árok" 
megnevezésű ingatlan megnevezését funkcióvesztés miatt „kivett beépítetlen terület"-re változtatja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg, 

Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
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Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

129/2020. {IX. 24.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján- elhatározza, ho�y a 6515/6 hrsz-ú „kivett árok",
módosítást követően „kivett beépítetlen terület" megnevezésű 158 m alapterületű ingatlant értékesíti 
B. A. ( ) lakosnak. 

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 200 OOO Ft, azaz kétszázezer forint összegben határozza 
meg. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 

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

8. nap ír e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés S. F. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. Az 
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

130/2020. CIX. 24.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 622 hrsz-ú „kivett 
beépítetlen terület" megnevezésű 23 m2 alapterületű ingatlant értékesíti S. F. () lakosnak. 

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 25 OOO Ft, azaz huszonötezer forint összegben 
határozza meg. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 

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

9. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi 
költségvetésről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására. Az előterjesztést a 
Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a rendeletmódosítást 
elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a 
rendeletmódosítást. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta: 













Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

MEGHÍVÓ 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ülését 

2020. szeptember 24. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára 

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni. 

Az ülés helye: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely (Kályhamúzeum) 

Napirend: 

1. Előterjesztés az Eszterlánc óvoda 2019/2020. nevelési évről készült szakmai beszámoló 
elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület 
támogatási kérelme ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárme:5teri Hivatal és Hajdúsámson Város 
Önkormányzatának épületei, telephelyei Erintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú 
Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt 
hibák javítására és hiányosságok megszüntetésére történő fedezet biztosítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a 4 71-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszával kapcsolatos állami 
területszerzés tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés B. A. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés S. F. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

Napirend után: 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről 
Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Zárt ülés: 

1. Előterjesztés települési főépítész alkalmazása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. 

Hajdúsámson, 2020. szeptember 18. 

































































































































































































































Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
B. A. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Előzmények: 
B. A.,  szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az általa évtizedek óta 
karbantartott hajdúsámsoni 6515/6 hrsz-ú régen árokként funkcionáló, mára beépítetlen területet 
szeretné megvásárolni, tekintettel arra, hogy jelenleg az ingatlana előtt található földrészlet az ingatlana 
beépíthetőségét jelentősen korlátozza. 

A lakos kérelmének kivizsgálása megtörtént. A hajdúsámsoni 6515/6 hrsz-ú ingatlan „kivett árok" 
megnevezésű ingatlan alapterülete 158 m2

• Az ingatlan Hajdúsámson-Sámsonkert, Szücs utcán
található, mely a mellékelt szabályozási tervkívonat szerint funkcióját nem tölti be, csakis a kérelmező 
tulajdonát képező ingatlan előtt található és a fizikai valóságában nem létezik. A Szücs utca 
csapadékvíz elvezetéséről az út ellentétes oldalán futó szikkasztóárok gondoskodik. Az ingatlan 
önállóan nem értékesíthető. 

Jogszabályi háttér: 
A 6515/6 hrsz-ú ingatlan megnevezése „Kivett árok", mely az Önkormányzat törzsvagyonát képezi. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. 
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, mely
közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja,
(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott -
vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.
A vagyongazdálkodás alapelve: a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához
szükséges infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell
gazdálkodni.
A tőrvény szerint üzleti vagyon: a nemzeti vagyon azon része, mely nem tartozik az önkormányzati
vagyon esetén a törzsvagyonba.

Az ingatlan adásvétele az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Vagyonrendelet) 18. §-ának rendelkezései alapján: 
(5) Ha törvény kivételt nem tesz - a mindenkori költségvetésről szóló törvény szerinti értékhatár feletti
- az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(6) Ingatlant csak ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre alapozva lehet értékesíteni.
(7) A törvényben meghatározott értékhatár 20 %-át elérő értékű önkormányzati ingatlanok
értékesítése esetén az államot mindenkit megelőző - műemlékek kivételével lakások és helyiségek
esetén a bérlő, bérlőtárs, társbérlő, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott gyermek elővásárlási jogát
követő - elővásárlási jog illeti meg.

Szükséges intézkedések: 
Az értékesíteni kívánt terület kivett árok megnevezésének megváltoztatásával az átadásra kerülő 
terület a törzsvagyonból kikerül. Az ingatlan forgalomképessé válásával értékesíthetővé válik. 

A Vagyonrendelet előírásai alapján az ingatlan forgalmi értékének meghatározása érdekében 
megkerestük Bunda Mihály ingatlanforgalmi szakértőt, aki az ingatlan forgalmi értékét 200 OOO Ft 
összegben határozta meg, melyet a kérelmező elfogadott. 

Fentiekre tekintettel az ingatlan kivett árok megnevezésének „kivett beépítetlen terület"-re történő 
módosítását követően az ingatlan adásvétele javasolt és lehetséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 



1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 6515/6 hrsz-ú „kivett árok" 
megnevezésű ingatlan megnevezését funkcióvesztés miatt „kivett beépítetlen terület"-re változtatja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 

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

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, ho�y a 6515/6 hrsz-ú „kivett árok", 
módosítást követően „kivett beépítetlen terület" megnevezésű 158 m alapterületű ingatlant értékesíti 
B. A. () lakosnak. 

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 200 OOO Ft, azaz kétszázezer forint összegben határozza 
meg. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 

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

Hajdúsámson, 2020. szeptember 17. 

Az előter'esztést készítette: 

Városte·lesztési és Műszaki Osztál 
Pénzügyi és Gazdasági Osztály: 

Aljegyző: 

Jegyző: 

A�bolcs 
polgármester 

***A határozatok elfo adásához minősített többsé 
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
S. F. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

S. F., szám alatti lakos a 2020. szeptember 1. napján kelt kérelmében azzal a kéréssel fordult a 
Képviselő-testülethez, hogy a hajdúsámsoni 622 hrsz-ú beépítetlen területet szeretné megvásárolni. 

A lakos kérelmének kivizsgálása megtörtént. A hajdúsámsoni 622 hrsz-ú ingatlan „kivett beépítetlen 
terület" megnevezésű ingatlan alapterülete 23 m2 Az ingatlan a Hársfa és Vámospércsi utcák 

• 

kereszteződésében meglévő 623 hrsz-ú ingatlanba beékelődött, mely S F. tulajdonát képezi. 
Az ingatlan önállóan nem értékesíthető, közterület céljára nem alkalmazható. 

Az ingatlan adásvétele az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet 
18. §-ának rendelkezései alapján:
(5) Ha törvény kivételt nem tesz - a mindenkori költségvetésről szóló törvény szerinti értékhatár feletti 
- az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(6) Ingatlant csak ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre alapozva lehet értékesíteni.
(7) A törvényben meghatározott értékhatár 20 %-át elérő értékű önkormányzati ingatlanok
értékesítése esetén az államot mindenkit megelőző - műemlékek kivételével lakások és helyiségek
esetén a bérlő, bérlőtárs, társbérlő, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott gyermek elővásárlási jogát
követő - elővásárlási jog illeti meg.

A fenti rendelet előírásai alapján az ingatlan forgalmi értékének meghatározása érdekében 
megkerestük Bunda Mihály ingatlanforgalmi szakértőt, aki az ingatlan forgalmi értékét 25 OOO Ft 
összegben határozta meg, melyet a kérelmező elfogadott. 

Fentiekre tekintettel az ingatlan adásvétele javasolt és lehetséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen 
terület" megnevezésű 23 m2 alapterületű ingatlant értékesíti S. F. ( ) lakosnak. 

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 25 OOO Ft, azaz huszonötezer forint összegben határozza 
meg. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 

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

Hajdúsámson, 2020. szeptember 17. 
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