
K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 7. napján (kedd) 8.00 órára 
összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
109/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. május 7. napján (kedd) 8.00 órára 
összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  
 
Napirend:  
 

1. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az 
epreskert utcai rendezvénytéren” elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési 
eljárás indítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

2. Előterjesztés a 2018. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás indítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

3. Előterjesztés a 2019. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
elnevezésű pályázattal kapcsolatban 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Szőkéné Diószegi Mária sk. 
osztályvezető 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  
2019. május 7. 
 
  



K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 7. napján (kedd) 8.00 órára 
összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  
 

 
1. n a p i r e n d  

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása 
az epreskert utcai rendezvénytéren” elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében 
közbeszerzési eljárás indítása tárgyában 
 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
110/2019. (V. 07.) 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, összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseivel – 
elhatározza, hogy a TOP-7.1.1-16-058-1-01 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az 
epreskert utcai rendezvénytéren” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására 
vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembe vételével. 
 
Határidő: azonnal      
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Szőkéné Diószegi Mária sk. 
osztályvezető 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  
2019. május 7. 
 
  



K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 7. napján (kedd) 8.00 órára 
összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása 
az epreskert utcai rendezvénytéren” elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében 
közbeszerzési eljárás indítása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
111/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. § (1) bekezdése alapján – az önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a 
melléklet szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összesített közbeszerzési terv közzétételéről 
gondoskodjon. 
  
Határidő: azonnal    
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Szőkéné Diószegi Mária sk. 
osztályvezető 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  
2019. május 7. 
 
  



K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 7. napján (kedd) 8.00 órára 
összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
2. n a p i r e n d  

Előterjesztés a 2018. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás 
indítása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
112/2019. (V. 07.) 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, összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseivel – 
elhatározza, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű 
pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembe vételével. 
 
Határidő: azonnal      
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Szőkéné Diószegi Mária sk. 
osztályvezető 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  
2019. május 7. 
  



K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 7. napján (kedd) 8.00 órára 
összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
3. n a p i r e n d  

Előterjesztés a 2019. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” elnevezésű pályázattal kapcsolatban 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
113/2019. (V. 07.) 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. 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 35 295 e Ft összegre vonatkozóan nyújt be pályázatot, 
melyből a támogatás összege 30 000 e Ft, az önerő 5 295 e Ft.  
Az önerőhöz szükséges fedezetet az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetési 
rendeletének soron következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. május 31.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Szőkéné Diószegi Mária sk. 
osztályvezető 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  
2019. május 7. 
 
 


