
K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
20/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  
 
Napirend:  
 

1. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi támogatás 
elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

2. Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

3. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulása ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

4. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző 
 

5. Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás időpontjának 
meghatározására 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

6. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző 
 

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

8. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

9. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. 
évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

10. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolójához 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

11. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 27/2015. (VIII. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző 
 
 



12. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és 
elszállítására vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződés 
ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

13. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 
szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző 
 

14. Előterjesztés a Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 
Településrendezési terv (2018. évi 3. számú, a 9.1.1. számú tömböt érintő) módosítási 
kérelme ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

15. Előterjesztés a Hajdúsámson 0456/26 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” és a 0456/46 hrsz.-ú 
„kivett magánút” megvételével kapcsolatban 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

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

Egészségház alapítása” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása 
ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi támogatás 
elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
21/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 2018. évi, 2 000 000 Ft összegű 
támogatásának elszámolását elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
 
 
 
 
 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
22/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület 2018. évi, 4 000 000 Ft összegű 
támogatásának elszámolását elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
23/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület 2018. évi, 
9 000 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
24/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy a 3-D Sportegyesület 2018. évi, 3 000 000 Ft összegű támogatásának elszámolását 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
25/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy a Martinkai Lakosokért Egyesület 2018. évi, 170 000 Ft összegű támogatásának 
elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
26/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 2018. évi, 300 000 Ft összegű támogatásának 
elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
27/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület 2018. évi, 200 000 Ft összegű 
támogatásának elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
28/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy az Iskolánkért Alapítvány 2018. évi, 240 000 Ft összegű támogatásának 
elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
29/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy a Csapókerti Iskolánkért Alapítvány 2018. évi, 250 000 Ft összegű támogatásának 
elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
30/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy a Sámson Erejével a Romákért Alapítvány 2018. évi, 200 000 Ft összegű 
támogatásának elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
31/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy a Martinkáért Egyesület 2018. évi, 171 000 Ft összegű támogatásának 
elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
32/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-ában előírtak alapján - 
elhatározza, hogy a Lépéselőny Közhasznú Egyesület 2018. évi, 100 000 Ft összegű támogatásának 
elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
33/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 
hogy a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni Élet Gyülekezete 2018. évi, 300 000 Ft összegű 
támogatásának elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
34/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 
hogy a Hajdúsámsoni Görögkatolikus Szervezőlelkészség 2018. évi, 300 000 Ft összegű 
támogatásának elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
35/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 
hogy a HIT Gyülekezete 2018. évi, 300 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
36/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 
hogy a Hajdúsámsoni Református Egyházközség 2018. évi, 500 000 Ft összegű támogatásának 
elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
37/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 
hogy a Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet 2018. évi, 300 000 Ft összegű támogatásának 
elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
38/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 
hogy a Szent Család Plébánia 2018. évi, 300 000 Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
39/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint a Támogatási Megállapodás 3. pontja alapján - elhatározza, 
hogy az Iskolánkért Alapítvány részére iskolabusz vásárlásra adott 3 000 000 Ft összegű 
támogatásának elszámolását elfogadja.  

 
 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
 Határidő: azonnal 
  Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
40/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 
(4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

2 000 000 forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőket állapítja meg:  
 
  -  I. részlet: 1 500 000 Ft – a szerződéskötést követő 30 napon belül 
  -  II. részlet: 500 000 Ft – 2019. szeptember 30. napjáig 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
41/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Harangi Imre 
Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

4 000 000 forintban állapítja meg. 
 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőket állapítja meg:  
 
  -   I. részlet: 2 000 000 Ft – a szerződéskötést követő 30 napon belül 
  -  II. részlet: 2 000 000 Ft – 2019. szeptember 30. napjáig 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
42/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport 
és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) 2019. évi támogatásának 
összegét 

9 000 000 forintban állapítja meg. 
 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőket állapítja meg:  
 
  -   I. részlet: 4 500 000 Ft – a szerződéskötést követő 30 napon belül 
  -  II. részlet: 4 500 000 Ft – 2019. szeptember 30. napjáig 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
43/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a 3-D Sportegyesület (4251 
Hajdúsámson, Árpád u. 34.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

3 200 000 forintban állapítja meg. 
 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 
a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
44/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
- a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 
Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

170 000 forintban állapítja meg. 
 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
45/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
- a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 
(4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Dombos u. 83.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

420 000 forintban állapítja meg. 
 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
46/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub 
Egyesület (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

200 000 forintban állapítja meg. 
 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
47/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével az Iskolánkért Alapítvány (4251 
Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

250 000 forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
48/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Csapókerti Iskoláért Alapítvány (4033 
Debrecen, Jánosi u. 86.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

250 000 forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
49/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Sámson Erejével a Romákért 
Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Vámospércsi út 10.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

200 000 forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
50/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Martinkáért Egyesület (4251 
Hajdúsámson, Debreceni út 78.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

250 000 forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 

  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
51/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Lépéselőny Közhasznú Egyesület 
(4026 Debrecen, Csap u. 36.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

300 000 forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre a következő megbontásban:  
 
- Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ részére:     100 000 Ft, 
- Sámson Grund Alacsonyküszöbű Szenvedélybetegek Ellátása részére:  200 000 Ft. 
 
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. 
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
52/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
– a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Mentődolgozók Kulturális és 
Szabadidős Egyesülete (4251 Hajdúsámson, Nefelejcs u. 25.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

100 000 forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: az átvezetés megtörténtét követően az érintett dokumentumok  
     benyújtása után 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
53/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
- a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar 
Megyei Egyesülete (4025 Debrecen, Széchenyi u. 35-37.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

100 000 forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
54/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, a 111. § 2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 34. § 1) bekezdése alapján –  elhatározza, hogy a civilszervezetek 
támogatására az általános tartalék terhére a működési  célú átadott pénzeszközök államháztartáson 
kívülre sorra kerüljön átcsoportosításra 809 000 forint.  
 
Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési-
rendeletben kerüljön átvezetésre.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet 
módosításakor a határozatban foglaltak átvezetéséről intézkedjen.  
 
Határidő: átvezetésre a soron következő költségvetési rendelet módosítása 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
55/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – államháztartáson kívüli forrás 
átvételéről, átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet” Gyülekezete 
(4251 Hajdúsámson, Toldi u. 26.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

300 000 forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
56/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 
átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia (4251 Hajdúsámson, 
Árpád u. 57.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

300 000 forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
57/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 
átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével a HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége (4251 
Hajdúsámson, Rákóczi u. 17.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

300 000 forintban állapítja meg. 
 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
58/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 
átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Református Egyházközség (4251 
Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

500 000 forintban állapítja meg. 
 

A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
59/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 
átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet (4251 Hajdúsámson, 
Nagyszőlőskert u. 4.) 2019. évi támogatásának összegét 
 

300 000 forintban állapítja meg. 
 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
60/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – államháztartáson kívüli forrás átvételéről, 
átadásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján – a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével a Szent Család Plébánia (4251 Hajdúsámson, Béke u. 1.) 2019. 
évi támogatásának összegét 

 
300 000 forintban állapítja meg. 

 
A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- működési és általános költségekre. 
 

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg:  
 

- a szerződéskötést követő 30 napon belül 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. március 10. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. március 31. napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



 
 

K I V O N A T 
 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
1. n a p i r e n d  
 Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2018. évi 
 támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi támogatások megállapítására  

 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
61/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Iskolánkért Alapítvány (4251 
Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskola területén kialakítandó korszerű játszótér megvalósítása, 
kültéri játékok beszerzése céljából történő támogatási igényre vonatkozó határozati javaslat 
tárgyalását elhalasztja további tárgyalások lefolytatásáig.  
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



 
 

K I V O N A T 
 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
2. n a p i r e n d  

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
62/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Varga Miklós felnőtt 
válogatott ökölvívó sportolóval (4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. szám alatti lakos) nem kíván 
szponzori szerződést kötni.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



 
 
 

K I V O N A T 
 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
2. n a p i r e n d  

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
63/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Ungvári István felnőtt 
válogatott ökölvívó sportolóval (4251 Hajdúsámson, Szatmári u. 10. szám alatti lakos) nem kíván 
szponzori szerződést kötni.  
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



 
K I V O N A T 

 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
2. n a p i r e n d  

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
64/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Veres Tibor ökölvívó 
sportolóval (4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 24. szám alatti lakos) nem kíván szponzori 
szerződést kötni.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
2. n a p i r e n d  

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
65/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Bertalan Zoltán íjász sportolóval (4251 Hajdúsámson, 
Árpád u. 34. szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a 
következő feltételekkel: 
 

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Bertalan Zoltán íjász részére 400 000 Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort. 

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja. 

4. Amennyiben a szponzorált az íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra annak 
időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 
 

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
            az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
2. n a p i r e n d  

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
66/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Lőrinczi Réka Margit íjász sportolóval (4251 
Hajdúsámson, Szeder u. 10. szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig 
terjedő időre a következő feltételekkel: 
 

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Lőrinczi Réka Margit íjász részére 200 000 Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort. 

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja. 

4. Amennyiben a szponzorált az íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra annak 
időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 
 
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 

            az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
2. n a p i r e n d  

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
67/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Kenéz Boldizsár íjász sportolóval (4251 Hajdúsámson, 
Szegfű u. 16. szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2019. december 31. napjáig terjedő időre a 
következő feltételekkel: 

 
1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Kenéz Boldizsár íjász részére 100 000 Ft összegű 

pénzügyi támogatást nyújt. 
2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 

megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort. 

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja. 

4. Amennyiben a szponzorált az amatőr íjász sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra 
annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet 
tájékoztatni. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 
 
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 

            az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
2. n a p i r e n d  

Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
68/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 35. § 
(1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos sportolóval 
(4251 Hajdúsámson, Zöldfa u. 20. szám alatti lakos) szponzori szerződést köt 2019. december 31. 
napjáig terjedő időre a következő feltételekkel: 
 

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos részére 500 
000 Ft összegű pénzügyi támogatást nyújt. 

2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát 
megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített 
reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort. 

3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a 
városmarketing tevékenysége során felhasználhatja. 

4. Amennyiben a szponzorált a versenytánc sporttevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra 
annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet 
tájékoztatni. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás 
folyósítására intézkedjen. 
 
Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. március 20. napjáig 
     az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
Felelős:    Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
3. n a p i r e n d  

Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulása 
ügyében 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola sajátos nevelési igényű tanulók 
2019. május 31. - június 1. napján, Nyíregyháza – Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásához 
100 000 Ft összegű támogatást nyújt, belépőjegyek vásárlása és a gyermekek étkeztetésének, szállás 
költségének támogatása céljából. 
A támogatás fedezetét az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére az 
egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a működési célú pénzeszköz átadások 
államháztartáson kívülre soron biztosítja előirányzat átcsoportosítással. 
 
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. június 30. napjáig köteles elszámolni a 
számlák hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját a döntésről értesítse, a pénzeszköz átadásról a megállapodást 
kösse meg, valamint a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltak 
átvezetéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  értesítésre: 2019. március 6. 
  szerződéskötésre: 2019. március 20. napjáig 
  az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
  átvezetésre: a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
4. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
70/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján – a Hajdúsámsoni 
Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
5. n a p i r e n d  

Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás időpontjának 
meghatározására 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
71/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) 
bekezdése alapján – a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2019. április 24. – 
25. – 26. napjaiban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a melléklet szerinti hirdetmény közzétételéről Hajdúsámson 
Város Önkormányzata honlapján, az Eszterlánc Óvoda honlapján, a Sámsoni Hírlapban, és plakátok 
kifüggesztésével gondoskodjon. 
 
Határidő: 2019. március 23. 
Felelős: Dr. Danku József jegyző 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
6. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének 
elfogadására 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
72/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, összhangban az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseivel – a 
Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Tervét a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Esélyegyenlőségi Tervben foglaltak megvalósítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá gondoskodjon az önkormányzat 
honlapján való közzétételéről. 
 
Határidő: 2019. március 7. 
Felelős: Dr. Danku József jegyző 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
7. 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:  
 
73/2019. (II. 28.) 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/840-8/2019. számú módosító okiratot, valamint az I/840-9/2019. 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. március 15. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
8. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
74/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés b) pontja, 
68. § (1) bekezdés b) pontja és 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján – a melléklet szerint jóváhagyja 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. március 7. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
9. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 
2019. évi munkatervének elfogadására 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
75/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  

- 50. § (2) bekezdés a) pontja alapján - a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és 

Muzeális Intézmény muzeális feladatellátásra vonatkozó 2019. évi munkatervét, 

- a 65. § (2a) bekezdése alapján - a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális 

Intézmény éves szakmai könyvtári ellátással kapcsolatos 2019. évi munkatervét, valamint  

- a 78/I. § (4) bekezdése alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális 

Intézmény 2019. évi munkatervét és annak részeként a szolgáltatási tervét  

 

jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse. 
 
Határidő: 2019. március 7. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
10. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójához 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
76/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés 
a) pontja, 65. § (2a) bekezdése és a 78/I. § (4) bekezdése alapján – a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 
Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse. 
 
Határidő: 2019. március 7. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
12. n a p i r e n d  

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és 
elszállítására vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási 
szerződés ügyében 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
77/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, továbbá a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/G. §-ában meghatározott feladatkörében – elhatározza, hogy a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltak betartása mellett, 
közszolgáltatási szerződést köt a Turmix Bt.-vel (4002 Debrecen, Jégvirág u. 43-45.), a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására 2019. március 2. napjától 2020. 
február 29. napjáig tartó időtartamra. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
közszolgáltatási szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2019. március 1. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
14. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 
Településrendezési terv (2018. évi 3. számú, a 9.1.1. számú tömböt érintő) módosítási 
kérelme ügyében 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
78/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében 
eljárva – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Településrendezési Terve egyes meghatározott 
területére (2905 és 2928 hrsz.-ú ingatlanokra) vonatkozó államigazgatási egyeztetéséről nyújtott 
tájékoztatást és a véleményekben foglaltakat elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és a 4. § (1) és (2) bekezdései szerint eljárva - figyelembe véve a 
környezetvédelemért felelős szervek véleményét - elhatározza továbbá, hogy az előkészítő 
dokumentumok között a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos 
valamennyi, további intézkedés megtételére a jogszabályokban előírtaknak megfelelően. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 



 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

 
15. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Hajdúsámson 0456/26 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” és a 0456/46 
hrsz.-ú „kivett magánút” megvételével kapcsolatban 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
79/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 0456/26 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 
és a 0456/46 hrsz.-ú „kivett magánút” 1/1 tulajdoni hányadát 1 000 forintért, azaz egyezer forintért – 
igény-, per- és tehermentesen – megvásárolja az Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaságtól, mint a Jánostava-Projekt Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság „f.a.” adós társaság felszámolójától.  
 
A megajánlott vételárhoz szükséges fedezet a fejlesztési céltartalékból kerüljön átcsoportosításra a 
beruházások sorra. 
 
Az előirányzat átcsoportosítása a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési 
rendelet módosításában kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.  
 
Határidő: 2019. február 28. valamint folyamatosan  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



K I V O N A T 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási 
szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, 
„Hajdúsámson-Sámsonkert-Egészségház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében 
szennyvíz átemelő elkészítésére bruttó 1 450 000 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. március 29. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

 
 
 
  

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
  



 
 

K I V O N A T 
 
 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28. napján (csütörtök) 9.00 
órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
81/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) 

bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el: 

 

221/2018. (XI. 14.), 2/2019. (I. 17.), 3/2019. (I. 17.), 5/2019. (I. 31.), 6/2019. (I. 31.), 12/2019. (I. 31.),  
13/2019. (I. 31.), 16/2019. (II. 13.), 17/2019. (II. 13.),18/2019. (II. 13.), 19/2019. (II. 13.). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásának tényét. 

  

Határidő: 2019. március 11. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
  

 
A kivonat hiteles:  
2019. február 28. 
 


