
K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 11. napján (csütörtök) 8.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
94/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. április 11. napján (csütörtök) 8.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  
 
Napirend:  

 
1. Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben óvodatej programban való részvétel tárgyában 

  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

2. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt teljes körű megvalósítása érdekében plusz 
fedezet biztosítása ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 
3. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkert-

Egészségház alapítása” elnevezésű projekt teljes körű megvalósítása érdekében plusz 
fedezet biztosítása ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

4. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 pályázathoz kapcsolódó TOP-7.1.1-16-058 – 4 helyi felhívásra 
benyújtandó pályázatok tárgyában  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 
 

 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  
2019. április 11. 
  



K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 11. napján (csütörtök) 8.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  

Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben óvodatej programban való részvétel tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
95/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4., valamint 6. pontjai szerint – elhatározza, hogy az 

óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján az 

Eszterlánc Óvoda óvodásai vonatkozásában a 2019/2020. nevelési évben is részt vesz az óvodatej 

programban. 

 

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a szükséges önerő fedezete az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében a dologi kiadások között rendelkezésre áll, valamint az önkormányzat a 2020. évi 

költségvetési rendeletében a dologi kiadások közé betervezi.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a szállító kiválasztása érdekében a 

kapcsolódó jogszabályi előírásokat figyelembe véve a versenyeztetést bonyolítsa le. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a programban való sikeres részvétel érdekében a 

nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződést, valamint az Eszterlánc Óvodával a megállapodást kösse 

meg, a szükséges intézkedéseket, kérelmeket és nyilatkozatokat tegye meg. 

 

Határidő:  nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződés és az óvodával történő megállapodás 

   megkötésére: 2019. május 25.   

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  
2019. április 11. 



K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 11. napján (csütörtök) 8.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  
 

2. n a p i r e n d  
Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt teljes körű megvalósítása érdekében 
plusz fedezet biztosítása ügyében 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglaltak alapján – 
elhatározza, hogy a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekttel érintett 4251 
Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai 
hálózatának kialakítására összesen bruttó 2 610 000 Ft összegű fedezetet biztosít az Önkormányzat 
2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból előirányzat átcsoportosítással a beruházások 
soron. 
 
Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési 
rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület a határozatban foglalt feladatok ellátására vonatkozóan felhatalmazza a 
polgármestert a további összes intézkedés megtételére. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 
 

 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  
2019. április 11. 
  



K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 11. napján (csütörtök) 8.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
3. n a p i r e n d  

Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-
Sámsonkert-Egészségház alapítása” elnevezésű projekt teljes körű megvalósítása 
érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglaltak alapján – elhatározza, 
hogy a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkert-Egészségház 
alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az eszközbeszerzés önerejére bruttó 
2 070 000 Ft, kerítés kialakítására bruttó 3 500 000 Ft, informatikai hálózatszerelésre bruttó 200 000 
Ft, összesen bruttó 5 770 000 Ft összegű fedezetet biztosít az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében a fejlesztési céltartalékból előirányzat átcsoportosítással a beruházások soron. 
 
Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési 
rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület a határozatban foglalt feladatok ellátására vonatkozóan felhatalmazza a 
polgármestert a további összes szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 

 

 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  
2019. április 11. 
  



K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 11. napján (csütörtök) 8.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
4. n a p i r e n d  

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 pályázathoz kapcsolódó TOP-7.1.1-16-058 – 4 helyi 
felhívásra benyújtandó pályázatok tárgyában  
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
98/2019. (IV. 11.) 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 kíván benyújtani a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern 
infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázati kiírásra a 
korábbi tűzoltószertár felújításával közösségi ház építése tárgyban. 
 
A pályázat benyújtásának érdekében a Megalapozó dokumentum elkészítési költségének fedezetét 
maximum bruttó 700 000 forint összegben biztosítja az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások soron, a Tervdokumentáció 
elkészítési költségének fedezetét maximum bruttó 1 400 000 forint összegben biztosítja az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat 
átcsoportosítással a beruházások soron. 
 
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: 2019. május 31.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

 

 
K.m.f. 

 
 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  
2019. április 11. 
  



K I V O N A T 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 11. napján (csütörtök) 8.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
4. n a p i r e n d  

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 pályázathoz kapcsolódó TOP-7.1.1-16-058 – 4 helyi 
felhívásra benyújtandó pályázatok tárgyában  
 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
99/2019. (IV. 11.) 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 kíván benyújtani a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern 
infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázati kiírásra a 
Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a Radnóti és a Szeder utcai játszóterek 
felújítása tárgyban. 
 
A pályázat benyújtásának érdekében a Megalapozó dokumentum elkészítési költségének fedezetét 
maximum bruttó 300 000 forint összegben biztosítja az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások soron, a Tervdokumentáció 
elkészítési költségének fedezetét maximum bruttó 382 500 forint összegben biztosítja az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat 
átcsoportosítással a beruházások soron. 
 
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: 2019. május 31.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
  

A kivonat hiteles:  
2019. április 11. 


