
K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 17 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:  
 
1/2019. (I. 17.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. január 17. napján (csütörtök) 8.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  
 
Napirend:  

 
1. Előterjesztés a téli rezsicsökkentéssel érintett háztartások támogatása tárgyában 

 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 
2. Előterjesztés a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” című pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
A kivonat hiteles:  
2019. január 17.  
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 17 napján (csütörtök) 8.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. napirend 

                  Előterjesztés a téli rezsicsökkentéssel érintett háztartások támogatása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
2/2019. (I. 17.) öh. sz. határozat 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a téli 

rezsicsökkentéssel összefüggésben – állami támogatásból – megvalósuló propán-bután gáz palack 

cserével érintett 93 háztartás tekintetében a támogatási összegen felül önerőből keretet biztosít annak 

érdekében, hogy az érintettek részére 3 db palack cseréje álljon rendelkezésre.  

 

A felmerülő költségekre bruttó 418 500 Ft, azaz bruttó négyszáztizennyolcezer-ötszáz forint összeget 

biztosít. A bruttó 418 500 Ft fedezet kerüljön betervezésre az önkormányzat 2019. évi költségvetési 

rendeletébe. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglaltak 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. január 17.  
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 17 napján (csütörtök) 8.00 
órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
2. napirend 

         Előterjesztés a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” című pályázat   
benyújtásáról 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
3/2019. (I. 17.) öh. sz. határozat 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. §-a és a  3. melléklet I. 12. pontja alapján – 
elhatározza, hogy benyújtja a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” című pályázatot, és ennek 
érdekében vállalja az illetményalap 50 245 forintban történő megállapítását a 2019. évre vonatkozóan 
(2019. január 1-jétől kezdődően).  
 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására, valamint 
hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe a köztisztviselők illetménye a fent 
elfogadott illetményalap alkalmazásával 50 245 forinttal kerüljön betervezésre. 
 

Határidő:  pályázat benyújtására: 2019. január 25. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
A kivonat hiteles:  
2019. január 17.  

 


