
K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 12. napján (szerda) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

141/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. június 12. napján (szerda) 8.00 

órára összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  

1. Előterjesztés buszmegálló készítés és önkormányzati ebtelep kialakításához fedezet 
biztosítására vonatkozóan 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

2. Előterjesztés haszongépjármű vásárlás tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

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

4. Előterjesztés 2019. évben az Európai Mobilitási Héthez Autómentes Nap szervezésével 
történő csatlakozás és egyedi támogatás igénylése tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

5. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi munkatervének módosítására 
vonatkozóan 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. június 12. 

 

 

 



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 12. napján (szerda) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés buszmegálló készítés és önkormányzati ebtelep kialakításához fedezet 
biztosítására vonatkozóan 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló 
karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges költségeket 
mindösszesen legfeljebb bruttó 1 656 000 Ft összegben biztosítja.  
 
Az autóbuszmegállók előállításához (7 db komplett várakozó) szükséges bruttó 1 106 000 forint 
fedezetet az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő 
előirányzat átcsoportosítással biztosítja a beruházások között. 
 
A meglévő autóbuszmegállók karbantartásának (9 db) anyagköltségéhez szükséges bruttó 550 000 
forint fedezetet az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból történő 
előirányzat átcsoportosítással biztosítja a dologi kiadások között. 
 
Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési 
rendelet módosításban kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.  
 
Határidő: azonnal      
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. június 12. 

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 12. napján (szerda) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés buszmegálló készítés és önkormányzati ebtelep kialakításához fedezet 
biztosítására vonatkozóan 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

143/2019. (VI. 12.) 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 (helyrajzi szám: Hajdúsámson 0322/18) kialakításához szükséges költségeket 
mindösszesen legfeljebb bruttó 305 000 Ft összegben biztosítja.  
 
A szükséges bruttó 305 000 forint fedezetet az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében az 
általános tartalékból történő előirányzat átcsoportosítással biztosítja a dologi kiadások között. 
 
Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési 
rendelet módosításban kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.  
 
Határidő: azonnal      
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. június 12. 

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 12. napján (szerda) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

2. n a p i r e n d  
Előterjesztés haszongépjármű vásárlás tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 12. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy 

- az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása 
érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjárművet kíván beszerezni,  

- a közfoglalkoztatási programok megvalósításához is szükséges új Ford Transit Duplakabinos 
RWD Trend 2,0 TDCi DPF típusú haszongépjármű beszerzésével kapcsolatos beszerzési 
eljárást elindítja,  

- egyúttal az új gépjármű vásárlásához legfeljebb bruttó 9 000 000 forint, azaz bruttó kilencmillió 
forint összeget biztosít.  
 

Az adásvételhez szükséges fedezet tekintetében 1 610 100 forint összeget a fejlesztési céltartalék 

közfoglalkoztatásból származó bevételek elkülönített részéből átcsoportosítással biztosítja a 

beruházási kiadások között, a további 7 389 890 forint összeget a fejlesztési céltartalékból előirányzat 

átcsoportosítással biztosítja a beruházási kiadások között.  

Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési 

rendelet módosításban kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglalt megvalósítása érdekében 

valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. június 12. 

 



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 12. napján (szerda) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

3. n a p i r e n d  
Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

145/2019. (VI. 12.) 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 I/840-31/2019. számú módosító okiratot, valamint az I/840-32/2019. 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: 2019. június 30. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. június 12. 

 

 

 

 

 

K I V O N A T 



 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 12. napján (szerda) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

4. n a p i r e n d  
Előterjesztés 2019. évben az Európai Mobilitási Héthez Autómentes Nap szervezésével 
történő csatlakozás és egyedi támogatás igénylése tárgyában 
 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

146/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 15. pontjaiban meghatározott 
feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2019.09.16-2019.09.22. között megvalósuló Európai 
Mobilitási Hét kampányhoz csatlakozik és az annak keretében megrendezésre kerülő Autómentes 
Nap programjainak megvalósításához maximum 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint összegű vissza 
nem térítendő támogatást igényel. 
 
A rendezvénnyel kapcsolatos szervezési feladatok (ideértve az útlezárással kapcsolatos teendőket is) 
koordinálásával és a programok lebonyolításával a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és 
Muzeális Intézményt (a továbbiakban: intézmény) bízza meg. 
 
A rendezvény megvalósításához a Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből 
többletforrást nem biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándék megerősítésére 
vonatkozóan a Karta aláírására, valamint a támogatás igénylés benyújtására, az ahhoz kapcsolódó 
valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről az intézményt értesítse. 
 
Határidő:  - a Karta megküldésére és a támogatás igénylés benyújtására: legkésőbb 2019.06.30. 

- a programok megszervezésére, lebonyolítására: az Európai Mobilitási Hét 
időtartamával összhangban  
 

Felelős:  - a Karta megküldése és a támogatás igénylés tekintetében: Antal Szabolcs polgármester 
- a programok megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtása 
tekintetében: Tarné Hajdú Judit igazgató 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. június 12. 

 

 

K I V O N A T 

 



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 12. napján (szerda) 8.00 órára 

összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

5. n a p i r e n d  
Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi munkatervének 
módosítására vonatkozóan 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

147/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-ára 

tekintettel – a 2019. évi munkatervében a 2019. június 27. napjára tervezett rendes képviselő-testületi 

ülés időpontját 2019. július 18. napjára (csütörtök), a kapcsolódó bizottsági ülések időpontját 2019. 

július 16. napjára (kedd) módosítja.  

 

A 2019. évi munkaterv további elemei, időpontjai és napirendjei változatlan formában hatályban 

maradnak.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülés összehívására intézkedjen, továbbá az 

ülés(ek) napirendjeit egészítse ki azon előterjesztésekkel, melyek tárgyalása időközben aktuálissá 

válik. 

 

Határidő: 2019. július 18. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. június 12. 

 

 


