
K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

148/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  

1. Előterjesztés a 2018. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2019. évi 
fejlesztések meghatározása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

2. Előterjesztés Magyar Telekom Nyrt. szerződés bérleti díj vonatkozásában történő módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

3. Előterjesztés a Hajdúsámson, TFH berendezés ideiglenes szüneteltetésével összefüggő feladatok 
tárgyában  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban kialakított napelemes rendszer invertereinek takarása ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

5. Előterjesztés a hajdúsámsoni 6618 hrsz-ú és 6622/1 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó 
Településrendezési Terv módosítás ügyében  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
mezőgazdasági övezetekre vonatkozó előírásai módosítása vonatkozásában  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

7. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 
lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, feltételeiről, valamint a lakások elidegenítéséből 
származó bevételek felhasználásáról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző  
 

9. Előterjesztés a Lovasliget Kft. által szervezett sportrendezvény tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

10. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására  
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző  
 

11. Előterjesztés Hajdúsámson Város városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó 
adásvételi szerződés módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

12. Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

13. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

      jegyző                                                                               polgármester 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 



 

 

 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés a 2018. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, 
továbbá a 2019. évi fejlesztések meghatározása tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

149/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy 

a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, temető üzemeltetésével kapcsolatos, 2018. évre 

vonatkozó beszámolójának megtárgyalását a Képviselő-testület a 2019. évi munkaterve szerinti soron 

következő rendes képviselő-testületi ülésig elhalasztja azzal, hogy a 2018. évi szerződés szerinti 

vállalását az üzemeltető 2019. augusztus 15. napjáig teljesíti.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse. 

Határidő: értesítésre: 2019. július 31. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

              jegyző                                                                         polgármester 

 
 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

  



 

 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés a 2018. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, 
továbbá a 2019. évi fejlesztések meghatározása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

150/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – a Hajdú-Bihar Megyei 

Temetkezési Vállalattal megkötött, 2018. január 16. napjától hatályos Kegyeleti Közszolgáltatási 

Szerződés 1. sz. mellékletében vállalt és számszerűsített, 2019. évre ütemezett fejlesztéseinek és 

beruházásainak műszaki és mennyiségi tartalmát a következők szerint határozza meg: 

 

- az újonnan kiépített temetői parcellában útalap készítése - a mellékletben jelölt helyen kb. 2,5 m 
szélességben, kb. 115 méter hosszúságban - területrendezéssel (875 000.-Ft+Áfa), valamint 

- parkosítása és fásítása (300 000.-Ft+Áfa). 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse. 

 

Határidő: értesítésre: 2019. július 31. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

              jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

2. n a p i r e n d  
Előterjesztés Magyar Telekom Nyrt. szerződés bérleti díj vonatkozásában történő 
módosítása tárgyában  
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

151/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, továbbá a 107. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata és a 

Magyar Telekom jogelődje között (Westel 900 GSM Mobil Távközlési Zrt.) 1997. augusztus 15-én – 

1999. július 12-én, 2016. június 01-én, valamint 2018. május 30-án módosított - Hajdúsámson 

belterület 2055/1 hrsz.-ú, természetben a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 14. sz. sportpálya ingatlan 

bérlete tárgyában kötött bérleti szerződés egységes szerkezetben történő módosításához, az éves 

bérleti díj bruttó 300 000 forintos emelése mellett járul hozzá.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye 

meg, és a szerződés módosítását írja alá. 

Határidő:  2019. augusztus 15. 

Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

              jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

3. n a p i r e n d  
Előterjesztés a Hajdúsámson, TFH berendezés ideiglenes szüneteltetésével összefüggő 
feladatok tárgyában  
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

152/2019. (VII. 18.) 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 TURMIX Bt.-nek a hatályos közszolgáltatási 

szerződésben rögzített díjon felül, az átmeneti debreceni ürítés idejére, megállapodás keretében 

kiegészítő díjkompenzációt biztosít, maximum nettó 3 790 000 Ft+Áfa, azaz bruttó 4 813 300 Ft 

összegben. Az önkormányzat a szükséges 4 813 300 Ft fedezetet a 2019. évi költségvetésében az 

általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások között. 

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 

módosításában kerül átvezetésre. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szolgáltatót a döntésről értesítse, a megállapodást 

kösse meg, továbbá gondoskodjon a szükséges valamennyi intézkedés megtételéről.  

Határidő: 2019. július 31.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

              jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

3. n a p i r e n d  
Előterjesztés a Hajdúsámson, TFH berendezés ideiglenes szüneteltetésével összefüggő 
feladatok tárgyában  
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

153/2019. (VII. 18.) 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 megrendeli a Hajdúsámson 3. sz. 

végátemelőbe épített TFH berendezés felújítását nettó 3 292 800 Ft+Áfa, azaz bruttó 4 181 856 Ft 

összegért, melyet a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő közműhasználati díjból finanszíroz.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges valamennyi intézkedés 

megtételéről, valamint felhatalmazza a berendezés felújítására vonatkozó szerződés aláírására.  

Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

            jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

4. n a p i r e n d  
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban kialakított napelemes rendszer invertereinek 
takarása ügyében 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

154/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107 §-ában biztosított jogkörében – elhatározza, hogy a 
Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napelemes rendszer invertereinek 
hangszigetelése, takarása érdekében üvegfalat építtet az „A” épületszárny lépcsőházában, melyhez a 
szükséges bruttó 600 000 Ft fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési 
céltartalékból biztosítja előirányzat átcsoportosítással a beruházások soron.  
 
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen 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. augusztus 30. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 
 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

            jegyző                                                                          polgármester 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

5. n a p i r e n d  
Előterjesztés a hajdúsámsoni 6618 hrsz-ú és 6622/1 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó 
Településrendezési Terv módosítás ügyében  
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

155/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított 

feladatkörében – elhatározza, hogy a Horváth Róbert 4264 Nyírábrány, Szabadság u. 55. szám alatti 

lakos, jogi képviselője – a Papp-Kalász-Tóth Ügyvédi Iroda (4024 Debrecen, Szent Anna u. 9. fsz.2.) 

kérelmező III.486-5/2019. számon iktatott „Tanulmányterv” dokumentációval alátámasztott kérelmének 

helyt adva a 6618 hrsz-ú, Hajdúsámson S.kert, tömbbelsőt feltáró „Kivett közút” egy részét és a 

6622/1 hrsz-ú, „Kivett saját használatú út” teljes egészét a jelenlegi terület-felhasználásukból, „Lf-5”, 

„Falusias (Sámsonkert, Martinkai) lakóterület” területfelhasználásba, építési övezetre módosítja abban 

az esetben, ha a településrendezési terv módosításával kapcsolatban a kérelmező településrendezési 

szerződés keretében valamennyi költség viselését vállalja.  

 

Ezzel egyidejűleg Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz 

arra vonatkozóan, hogy a településrendezési módosítással érintett 6618 hrsz-ú ingatlant - művelési 

ágának megváltoztatását követően - a kérelmező Horváth Róbert részére értékesíti, abban az 

esetben, ha az értékesíthetőség feltételeihez szükséges valamennyi költséget kérelmező vállalja. 

 

A településrendezési szerződés alapján az Önkormányzat a településrendezési terv módosítását 

lefolytatja. Amennyiben az eljárásban bármely államigazgatási szerv, vagy szakhatóság véleménye 

kizárja a településrendezési terv módosításának lehetőségét, a kérelmező semmilyen kártérítési 

igénnyel nem léphet fel az Önkormányzattal szemben. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt, valamint a 

településtervezőt tájékoztassa és az érintettel a településrendezési szerződést az önkormányzat 

ügyvédjének bevonásával kösse meg. Továbbá felkéri a településrendezési terv módosításával 

kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. 

 
Határidő: tájékoztatásra: 2019. július 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

             jegyző                                                                         polgármester 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

6. n a p i r e n d  
Előterjesztés Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének mezőgazdasági övezetekre vonatkozó előírásai módosítása vonatkozásában  
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

156/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – 

elhatározza, hogy a Koncz Pál Attila 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 9. szám alatti lakos, mint 

kérelmező III.524-3/2019. számon iktatott „Tanulmányterv” dokumentációval alátámasztott kérelmének 

helyt adva Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 40. § 

előírásait módosítja abban az esetben, ha a településrendezési terv módosításával kapcsolatban a 

kérelmező településrendezési szerződés keretében valamennyi költség viselését vállalja.  

 

A településrendezési szerződés alapján az Önkormányzat a településrendezési terv módosítását 

lefolytatja. Amennyiben az eljárásban bármely államigazgatási szerv, vagy szakhatóság véleménye 

kizárja a településrendezési terv módosításának lehetőségét, a kérelmező semmilyen kártérítési 

igénnyel nem léphet fel az Önkormányzattal szemben. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt, valamint a 

településtervezőt tájékoztassa és az érintettel a településrendezési szerződést az önkormányzat 

ügyvédjének bevonásával kösse meg. Továbbá felkéri a településrendezési terv módosításával 

kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. 

Határidő: tájékoztatásra: 2019. július 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

               jegyző                                                                        polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

 9. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Lovasliget Kft. által szervezett sportrendezvény tárgyában 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

157/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint 107. §-a alapján, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2019. augusztus 3. napján megrendezésre 

kerülő 2019. évi „Sámson Ereje” Magyarország-Szlovákia Erős Emberek Csapatverseny 

programjainak sikeres lebonyolítása érdekében az önkormányzat megbízási szerződést köt 

nettó 3 000 000 Ft + Áfa, bruttó 3 810 000 Ft összegben a Lovasliget Kft. (2500 Esztergom, 

Látóhegyi út 20376/1. hrsz.) nevében Fekete László ügyvezetővel, mint a rendezvény 

szervezőjével. 

- Valamint a rendezvény sikeres lebonyolításához további nettó 1 500 000 Ft + Áfa, bruttó 

1 905 000 Ft fedezetet biztosít a megbízási szerződésen túli feladatok és költségek 

biztosítása érdekében, mely tartalmazza különösen a hatósági eljárások költségeit, biztonsági 

terv készítésének költségeit, a vendéglátás költségeit, a kommunikációs- és marketing 

költségeket.  

A szükséges fedezetet az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a következők szerint biztosítja: 

- bruttó 3 000 000 Ft rendelkezésre áll az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a dologi 

kiadások között, 

- a további bruttó 2 715 000 Ft fedezet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az 

általános tartalék terhére biztosítható előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások között. 

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 

módosításában kerül átvezetésre. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény szervezőjét a döntésről értesítse, a 

megbízási szerződést kösse meg, továbbá gondoskodjon a szükséges valamennyi intézkedés 

megtételéről.  

Határidő: 2019. augusztus 4. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

K.m.f. 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

              jegyző                                                                          polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

 10. n a p i r e n d  

Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására  
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

158/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – elhatározza, hogy a 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
elnevezésű kormányzati funkcióval kibővíti az Eszterlánc Óvoda alapító okiratát. Ennek megfelelően 
az Eszterlánc Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárat, valamint az 
Eszterlánc Óvoda vezetőjét értesítse.  
 

Határidő: 2019. július 26. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 

 

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

             jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

 11. n a p i r e n d  

 Előterjesztés Hajdúsámson Város városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjához 

 kapcsolódó adásvételi szerződés módosítása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

159/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §-a alapján – 

elhatározza, hogy Hajdúsámson város városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjának 

megvalósítása keretében a Sámsonpiac Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: 

Sámsonpiac Kft, székhely: 2767 Tápiógyörgye, Gagarin utca 16., Cg.13-09-187406, adószám: 

25958656-2-13, képviseli: Molnár Zoltán ügyvezető) 2017. július 13. napján megkötött, továbbá 2017. 

november 9. napján módosított adásvételi szerződés 11./, valamint 18./ pontjait a szerződésben 

meghatározott feltételek szerinti beépítési kötelezettséghez és visszavásárlási joghoz kapcsolódó 

határidők tekintetében módosítja.  

A Képviselő-testület döntése alapján a beépítés befejezésére vonatkozó határidő: 2021. július 31. 

A Képviselő-testület döntése alapján a visszavásárlási jog kikötésére vonatkozó határidő:  

2021. december 31. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi-szerződés módosítás aláírásáról az 

előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezet vonatkozásában gondoskodjon, továbbá az 

összes szükséges intézkedést tegye meg. 

Határidő: szerződéskötésre: jelen képviselő-testületi döntés meghozatalától számított 30 napon belül, 

értesítésre: haladéktalanul 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

 12. n a p i r e n d  

Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 
ügyében 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

160/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, 

hogy az Agrárminisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) 

pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. 

A pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési és kivitelezési költségeinek fedezetét 

összesen maximum bruttó 1 700 000 forint összegben biztosítja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások között. 

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet 

módosításakor kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2019. augusztus 8. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                 jegyző                                                                          polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

161/2019. (VII. 18.) 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: 

58/2019. (II. 28.), 86/2019. (III. 28.), 91/2019. (III. 28.), 95/2019. (IV. 11.), 96/2019. (IV. 11.), 97/2019. 

(IV. 11.), 98/2019. (IV. 11.), 99/2019. (IV. 11.), 107/2019. (IV. 25.), 110/2019. (V. 07.), 112/2019. (V. 

07.), 113/2019. (V. 07.), 115/2019. (V. 21.), 119/2019. (V. 28.), 120/2019. (V. 28.), 121/2019. (V. 28.), 

122/2019. (V. 28.), 123/2019. (V. 28.), 124/2019. (V. 28.), 125/2019. (V. 28.), 126/2019. (V. 28.), 

127/2019. (V. 28.), 129/2019. (V. 28.), 130/2019. (V. 28.), 131/2019. (V. 28.), 132/2019. (V. 28.), 

133/2019. (V. 28.), 134/2019. (V. 28.), 135/2019. (V. 28.), 137/2019. (V. 28.), 138/2019. (V. 28.), 

139/2019. (V. 28.), 140/2019. (V. 28.), 142/2019. (VI.12.), 143/2019. (VI.12.), 144/2019. (VI.12.), 

145/2019. (VI.12.), 146/2019. (VI.12.), 147/2019. (VI.12.). 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásának tényét. 

Határidő: 2019. augusztus 1. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

K.m.f. 
 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

              jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

162/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. július 18. napján (csütörtök) 9.00 

órára összehívott zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  

1. Előterjesztés a város napja alkalmából adományozásra kerülő díjakra 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  
 

2. Előterjesztés önkormányzati képviselő megbízatása megszűnésének megállapítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző  

 

 

K.m.f. 
 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

            jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés a város napja alkalmából adományozásra kerülő díjakra 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

163/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a díszpolgári cím valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 
alapján – „Hajdúsámson Város Önkormányzata Közszolgálati Díját” adományozza 
     

Ráczné Marton Irén 
köztisztviselő 

 
részére. 
 
A Képviselő-testület a kitüntetés mellé pénzjutalmat állapít meg, melynek összege nettó 50 000 Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetett részére a díjat a város napi ünnepségen 
adja át. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 07. 
 

 

 

K.m.f. 
 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

             jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés a város napja alkalmából adományozásra kerülő díjakra 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

164/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a díszpolgári cím valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 
alapján – „Hajdúsámson Város Önkormányzata Közművelődési Díját” adományozza 
 
    a Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja 
 
részére. 
 
A Képviselő-testület a kitüntetés mellé pénzjutalmat állapít meg, melynek összege nettó 50 000 Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetett részére a díjat a város napi ünnepségen 
adja át. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 07. 
 

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

            jegyző                                                                          polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés a város napja alkalmából adományozásra kerülő díjakra 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

165/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a díszpolgári cím valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 
alapján – „Hajdúsámson Város Önkormányzata Egészségügyi Díját” adományozza 
 

Herczku Ferencné 
gyógyszerész 

 
részére. 
 
A Képviselő-testület a kitüntetés mellé pénzjutalmat állapít meg, melynek összege nettó 50 000 Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetett részére a díjat a város napi ünnepségen 
adja át. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 07 

 

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

            jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés a város napja alkalmából adományozásra kerülő díjakra 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

166/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a díszpolgári cím valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 
alapján – „Hajdúsámson Város Önkormányzata Közbiztonsági Díját” adományozza 
 

Kukola Zsolt 
rendőr 

 
részére. 
 
A Képviselő-testület a kitüntetés mellé pénzjutalmat állapít meg, melynek összege nettó 50 000 Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetett részére a díjat a város napi ünnepségen 
adja át. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 07. 
 
 

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

            jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés a város napja alkalmából adományozásra kerülő díjakra 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

167/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a díszpolgári cím valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 
alapján – „Hajdúsámson Város Önkormányzata Sport Díját” adományozza 
 

Deák Szabolcs 
futó sportoló 

részére. 
 
A Képviselő-testület a kitüntetés mellé pénzjutalmat állapít meg, melynek összege nettó 50 000 Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetett részére a díjat a város napi ünnepségen 
adja át. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 07. 
 

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

              jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

 

  



 

 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés a város napja alkalmából adományozásra kerülő díjakra 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

168/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a díszpolgári cím valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 
alapján – „az Év Vállalkozója” díjat adományozza 
 
 

Balogh Zoltán e.v. 
 

részére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetett részére a díjat a város napi ünnepségen 
adja át. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 07. 
 

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                jegyző                                                                        polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

 

 

  



 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés a város napja alkalmából adományozásra kerülő díjakra 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

169/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a díszpolgári cím valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 
alapján – „az Év Közéleti Személyisége” díjat adományozza 
 

Bátori Nándor 
cukrász 

részére. 
 
A Képviselő-testület a kitüntetés mellé pénzjutalmat állapít meg, melynek összege nettó 50 000 Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetett részére a díjat a város napi ünnepségen 
adja át. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 8. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

           jegyző                                                                         polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 18. napján (csütörtök) 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

2. n a p i r e n d  
 Előterjesztés önkormányzati képviselő megbízatása megszűnésének megállapítása 

 tárgyában 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

170/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 31. § (1)-(2) bekezdései alapján – 

megállapítja Tóth János (4251 Hajdúsámson, Nefelejcs u. 25.) önkormányzati képviselő képviselői 

megbízatása megszűnését.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, az érintett 

önkormányzati képviselő, a helyi választási bizottság, továbbá a kormányhivatal részére a határozatot 

kézbesítse.  

Határidő: haladéktalanul, de legkésőbb 2019. július 26. napjáig  

Felelős: dr. Danku József jegyző  

 

 

K.m.f. 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

      jegyző                                                                            polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. július 18. 

 

  



 

 

 

 

 


