
K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 12. 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:  
 
 
82/2019. (III. 12.) öh. sz. határozat 
 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. március 12. napján (kedd) 8.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  
 
 
Napirend:  
 
 

1. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című pályázathoz kapcsolódóan 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. március 12. 
  



K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 12. 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:  
 
83/2019. (III. 12.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és 107. §-ában meghatározott 
feladatkörében – elhatározza, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódóan hozott a 296/2016. (XII. 15.), a 195/2017. 
(VII. 10.) és a 191/2018. (VIII. 30.), öh. sz. határozatok fedezet biztosításáról szóló harmadik 
bekezdését a következők szerint módosítja. 
 
„A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges, korábbiakban 
meghatározott bruttó 21 000 000 Ft önerőn túl további 22 000 000 Ft összeget biztosít a következők 
szerint: 
A Támogatási Szerződés szerinti önerő: bruttó 9 581 334 Ft. 
A Támogatási Szerződés szerinti el nem számolható költségek: bruttó 3 275 112 Ft. 
A pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezete: bruttó 
30 143 554 Ft. 
 
A tervezéshez szükséges fedezetet legfeljebb bruttó 600 000 Ft összegben, az útfejlesztéshez 
kapcsolódó útcsatlakozások, sárrázók kiépítésére legfeljebb bruttó 1 300 000 Ft fedezetet az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében továbbra is biztosítja.” 
 
A szükséges 22 000 000 forint önerőt az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési 
céltartalékból történő átcsoportosítással biztosítja a beruházások között. 
 
Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési 
rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre. 
 
A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg a 
pályázat lebonyolítása érdekében.  
 
Határidő: folyamatosan  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
  

 
 

K.m.f. 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. március 12. 



 


