
K I V O N A T 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 15. napján (csütörtök) 14.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
134/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. október 15. napján (csütörtök) 

14.00 órára összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 
Napirend:  

1. Előterjesztés az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú „Esély a Nőknek! Komplex 
szakmai program Hajdúsámson térségében” című projekthez kapcsolódó pénzügyi korrekció 
tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  
 

2. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati 
vélemény kialakítása ügyében 

 Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző   
 
3. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelme ügyében 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  
 
4. Előterjesztés a 3-D Sportegyesület támogatási kérelme ügyében 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  
 
5. Előterjesztés a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-

ellátási szerződés módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  
 

6. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet megszüntetése tárgyában 
 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  
 
7. Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  
 
8. 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. október 15.  
  



K I V O N A T 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 15. napján (csütörtök) 14.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. napirend 

Előterjesztés az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú „Esély a Nőknek! Komplex 
szakmai program Hajdúsámson térségében” című projekthez kapcsolódó pénzügyi 
korrekció tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
135/2020. (X. 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 
eljárva, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház 
és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai 
program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a 
Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezetét az önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítja a K506. Egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson belülre, és a dologi kiadások soron intézményfinanszírozás keretében előirányzat 
átcsoportosítással. 
 
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendeletmódosításban 
kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmény igazgatóját a döntésről értesítse, 
valamint hogy valamennyi további szükséges intézkedést tegyen meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 
                        jegyző                                                                          polgármester 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. október 15.  

 

  



K I V O N A T 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 15. napján (csütörtök) 14.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
2. napirend 

Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez 
önkormányzati vélemény kialakítása ügyében 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
136/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
24. §-ában foglaltakra tekintettel – az általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez a 
következő véleményt alakította ki.  
A képviselő-testület javasolja, hogy 

− a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) kijelölt körzete az intézménybe járó 822 tanuló közül 
49 fő HH-s és 180 fő HHH-s, 

− a Debreceni Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye (Telephelye: 4251 
Hajdúsámson, Jókai u. 61.) kijelölt körzete, a tagintézménybe járó 45 tanuló közül 7 fő HH-s és 
19 fő HHH-s tanulói létszám figyelembe vételével 

Hajdúsámson Város közigazgatási területében kerüljön megállapításra. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a véleményalkotásról a Debreceni Tankerületi Központ 
igazgatóját értesítse. 
 

Határidő: 2020. október 15. napjáig 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 
                        jegyző                                                                          polgármester 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. október 15.  

 

  



K I V O N A T 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 15. napján (csütörtök) 14.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  
 

3. napirend 
Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelme ügyében 

 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
137/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 
részére a járványügyi helyzetre való tekintettel a működési költségek finanszírozása céljából (4251 
Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) 500 000 forint összegű támogatást nyújt. 
 
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
soron. 
 
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. 
 
Határidő: a szerződéskötést követő 15 napon belül.  
  
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
részére történő benyújtásával. 
 
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 
módosításában kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá 
gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési 
rendeletben történő átvezetéséről. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. október 20. napjáig 
   szerződéskötésre: 2020. október 30. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 
                          jegyző                                                                        polgármester 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. október 15.   



K I V O N A T 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 15. napján (csütörtök) 14.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
4. napirend 

Előterjesztés a 3-D Sportegyesület támogatási kérelme ügyében 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
138/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 3D-Sportegyesület részére 
1 000 000 összegű támogatást nyújt, mely a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül átutalásra. 
 
A támogatás az alábbi célra használható fel:  

  működési és általános költségekre 
 
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson 
kívülre soron. 
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet 
módosításakor kerüljön átvezetésre. 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának aláírásával és a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő 
benyújtásával. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a megállapodást 
kösse meg, valamint a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor a 
határozatban foglaltak átvezetéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2020. október 20. napjáig 
  szerződéskötésre: 2020. október 30.napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 

 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 
                          jegyző                                                                         polgármester 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. október 15.   



K I V O N A T 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 15. napján (csütörtök) 14.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  
 

5. napirend 
Előterjesztés a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 
feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában 
 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
139/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy a Sámson Dent 
Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 236., 
Cégjegyzékszám: 09-09-006634), mint Fogorvosi Szolgáltatóval a 2016. január 28. napján létrejött, 
feladat-ellátási szerződést Dr. Hegymegi Ferenc általános helyettes személyével kiegészíti és a 
rendelési idő tekintetében módosítja a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal, közös 
megegyezéssel. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű 
Társasággal a szerződés módosítását írja alá. 
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  
 

 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 
                            jegyző                                                                      polgármester 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. október 15.   



K I V O N A T 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 15. napján (csütörtök) 14.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  
 

6. napirend 
Előterjesztés a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet megszüntetése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
140/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Városi Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában megállapított feladatkörében 
eljárva, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 15. §-a alapján, összhangban a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 114. § 
(1) bekezdésével, tekintettel a Képviselő-testület 83/2017. (II. 23.) öh. sz. határozatában, valamint 
97/2017. (III. 30.) öh. sz. határozatában foglaltakra – elhatározza, hogy kezdeményezi a 
Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő 
megszüntetését. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet 
egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetésének kezdeményezése érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, továbbá felhatalmazza a szükséges valamennyi jognyilatkozat 
megtételére, dokumentum aláírására.  
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  
 

 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 
                         jegyző                                                                         polgármester 
 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. október 15.   



K I V O N A T 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 15. napján (csütörtök) 14.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  
 

7. napirend 
Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására 
vonatkozóan 
 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
141/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy annak, a városban lakóhellyel 
rendelkező 1 644 fő lakosnak, akik 2020. december 31. napjáig betöltik a 65. életévüket, 
személyenként bruttó 5 000 Ft értékű  támogatást biztosít – összesen legfeljebb bruttó 8 220 000 Ft 
értékben.  
A beszerzéshez szükséges fedezet az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében átcsoportosítással 
biztosítható az Ellátottak pénzbeli juttatási kiemelt előirányzaton belül. 
 
Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési 
rendelet-módosításban kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület felkéri továbbá a Közbeszerzési Bizottságot, valamint a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, a beszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Határidő:  beszerzési eljárás lefolytatására: 2020. november 30. 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 
                         jegyző                                                                         polgármester 
 
 
 
 

A kivonat hiteles:  
2020. október 15.  

 


