
K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

116/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. május 28. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi, számviteli 
törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

3. Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

4. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 
helyiségek bérbeadása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

5. Előterjesztés video-megfigyelő rendszer kiépítése tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

6. Előterjesztés a TOP-4.3.1-16 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja 
Hajdúsámsonban” elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás 
indítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

7. Előterjesztés önkormányzati tulajdont érintő ingatlan csereügylet tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 0393/1, 0395 hrsz-ú legelők hasznosítása 
tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

9. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében „Zöld 
város kialakítása Hajdúsámsonban” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz 
fedezet biztosítása ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

10. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

11. Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói 
meghatározásáról 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

12. Előterjesztés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. „Állomási rend projekt 2019/I.” ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



13. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság társasági szerződésének módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

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

 

 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

 

  



 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

117/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján – az önkormányzati adóztatás 

helyzetéről, a 2018. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

2. n a p i r e n d  
Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi, 
számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló 
beszámolója tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

118/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló  

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a 

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi – a határozati javaslat melléklete 

szerinti – szakmai és számviteli beszámolóját jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse, továbbá a Ptk. 3:133. § (2) 

bekezdésére, valamint 3:189. § (2) bekezdésére tekintettel jelen beszámoló elfogadásától számított 

három hónapon belül a szükséges intézkedések megtétele érdekében a döntések előkészítéséről és 

előterjesztéséről gondoskodjon.  

Határidő: 2019. augusztus 31.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

3. n a p i r e n d  
Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

119/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi 

tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a 

PREVENT-MED ’98 Betéti Társasággal (székhelye: 4028 Debrecen, Damjanich u. 39. I. em. 2., 

cégjegyzék száma: Cg.09-06-007047, képviseli: Dr. Borus László Béla háziorvos) az 1. számú 

háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2014. június 4. napján kelt Feladat-ellátási 

szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja: 

„9.) Az Önkormányzat a Háziorvosi Szolgáltató részére a háziorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit 

térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a 

Háziorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. 

A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Háziorvosi 

Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-

11079477 számú bankszámlájára.  

Nem kell a Háziorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás 

díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a 

Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben 

iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó 

mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 

30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.  

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése 

érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig 

felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e 

iparűzési adó fizetési kötelezettsége.  

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti.” 

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-

ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat 

teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.  

Határidő: 2019. május 31.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk. 
             jegyző 
 

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

 
 
  

Antal Szabolcs sk. 
                        polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. május 28.  

K I V O N A T 



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

3. n a p i r e n d  
Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

120/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi 

tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Dr. 

Magyari Marietta egyéni vállalkozó háziorvossal (nyilvántartási száma: 2154454, székhelye: 4032 

Debrecen Bán Imre u. 50.) a 2. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2014. 

június 26. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítja: 

„9.) Az Önkormányzat a Háziorvosi Szolgáltató részére a háziorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit 

térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a 

Háziorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. 

A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Háziorvosi 

Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-

11079477 számú bankszámlájára.  

Nem kell a Háziorvosi szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás 

díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a 

Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben 

iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó 

mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 

30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.  

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése 

érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig 

felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e 

iparűzési adó fizetési kötelezettsége.  

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti.” 

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-

ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat 

teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.  

Határidő: 2019. május 31.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

K I V O N A T 



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

3. n a p i r e n d  
Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

121/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi 

tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a 

MEDI-LING Gyógyászati és Nyelvészeti Betéti Társasággal (székhelye: 4251 Hajdúsámson Hársfa 

u.3-5., cégjegyzék száma: Cg.09-06-003847, képviseli: Dr. Forgó Klára háziorvos) 3. számú 

háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt Feladat-ellátási 

szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja: 

„9.) Az Önkormányzat a Háziorvosi Szolgáltató részére a háziorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit 

térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a 

Háziorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. 

A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Háziorvosi 

Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-

11079477 számú bankszámlájára.  

Nem kell a Háziorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás 

díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a 

Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben 

iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó 

mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 

30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.  

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése 

érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig 

felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e 

iparűzési adó fizetési kötelezettsége.  

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti.” 

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-

ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat 

teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.  

Határidő: 2019. május 31.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk. 
jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

3. n a p i r e n d  
Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

122/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi 

tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy 

Csukásné Dr. Berettyán Barbara egyéni vállalkozó háziorvossal (nyilvántartási száma: 37025287, 

székhelye: 4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 27/a.) 4. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok 

ellátására 2014. június 4. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 10. pontját közös megegyezéssel az 

alábbiak szerint módosítja: 

„10.) A Háziorvosi Szolgáltató vállalja a háziorvosi rendelő és helységei (4251 Hajdúsámson 

Hunyadi u. 2. szám) fenntartásával járó költségek megfizetését a közüzemi szolgáltatók felé úgy, mint 

fűtés, világítás, víz-szennyvíz.  

A veszélyes hulladék elszállításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata gondoskodik.  

Nem kell a Háziorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közüzemi szolgáltatások 

díjait (fűtés, világítás, víz-szennyvíz) megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző 

naptári évre vonatkozóan a Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége 

keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem 

vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. 

napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a megjelölt a háziorvosi rendelő 

és helységi fenntartásával járó költségek és díjak (fűtés, világítás, víz-szennyvíz) fizetése alól. 

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése 

érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig 

felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e 

iparűzési adó fizetési kötelezettsége.”  

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-

ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a GS-Herc Gyógyszerkereskedelmi Betéti 

Társasággal kötött bérleti szerződés 10. pontjának módosítására, továbbá a 10.) pontban 

meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra. 

Határidő: 2019. május 31.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk. 
                                        jegyző  

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. május 28 

 Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

. 

 

K I V O N A T 



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

3. n a p i r e n d  
Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

123/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi 

tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Dr. 

Jakab Éva egyéni vállalkozó gyermekorvossal (EV igazolvány száma: ES 042819, székhelye: 4031 

Debrecen Széchenyi u. 80 sz. 2/19 ajtó), mint az 1. számú házi gyermekorvosi feladatok ellátására 

2014. június 26. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az 

alábbiak szerint módosítja: 

„9.) Az Önkormányzat a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató részére a házi gyermekorvosi rendelő és 

kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez 

szükséges egészében a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást 

az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A 

szolgáltatás összegét a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. 

napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.  

Nem kell a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített 

szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre 

vonatkozóan a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége 

keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem 

vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. 

napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) 

díjának fizetése alól.  

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése 

érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig 

felülvizsgálják, hogy a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan 

keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.  

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti.” 

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-

ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat 

teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.  

Határidő: 2019. május 31.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk. 
                                  jegyző  

 

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

3. n a p i r e n d  
Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

124/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi 

tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Dr. 

Pál Ilona egyéni vállalkozó gyermekorvossal (EV igazolvány száma: ES 0935126, székhelye: 4030 

Debrecen Leiningen u. 45.), mint a 2. számú házi gyermekorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. 

napján kelt Feladat – ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint 

módosítja: 

„9.) Az Önkormányzat a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató részére a házi gyermekorvosi rendelő és 

kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez 

szükséges egészében a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást 

az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A 

szolgáltatás összegét a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. 

napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.  

Nem kell a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített 

szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre 

vonatkozóan a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége 

keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem 

vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. 

napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) 

díjának fizetése alól.  

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése 

érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig 

felülvizsgálják, hogy a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan 

keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.  

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti.” 

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-

ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat 

teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.  

Határidő: 2019. május 31.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző 

K.m.f. 
 

Dr. Danku József sk. 
                                    jegyző 

 

 A kivonat hiteles:  

2019. május 28.  

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

4.  n a p i r e n d  
Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 
helyiségek bérbeadása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

125/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjára tekintettel – elhatározza, hogy az 
ORTOMEDICAL Korlátolt Felelősségű Társasággal (4032 Debrecen, Hársfavirág u. 6/4.) bérleti 
szerződést köt a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban található 73 
m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, földszinti üzlet gyógyászati-orvostechnikai segédeszközöket 
értékesítő és egészségmegőrző tevékenységet folytató üzletként történő üzemeltetése céljából, 2019. 
június 1. napjától 2021. május 31. napjáig, határozott időre.  
 
Továbbá a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ORTOMEDICAL Kft. székhelyeként vagy 
fióktelepeként a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti üzletet bejelentse, és ott szakrendelést 
alakítson ki. A szakrendelői tevékenység megkezdéséről a bérlő az önkormányzatot, mint bérbeadót 
haladéktalanul köteles írásban értesíteni.  
 
A képviselő-testület a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő 73 
m2 alapterületű üzlethelyiséget bérleti szerződés keretében havi bruttó 60 000 Ft, azaz bruttó 
Hatvanezerbérleti díj ellenében biztosítja. 
A jogviszony tartama alatt – a Bérlemény használatával felmerülő összes közüzemi díjat – a Bérlő 
viseli, ideértve a víz, csatorna, villany, gáz, riasztó használata esetén az azzal összefüggő biztonsági 
szolgálat díját, 58,94%-os arányban. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat nevében 
megkösse és a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. június 15. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

5. n a p i r e n d  
Előterjesztés video-megfigyelő rendszer kiépítése tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjaiban meghatározott 

feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon 

az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszert építtet ki, 

melyhez bruttó 300 E Ft, azaz bruttó Háromszázezer forint összeget az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében a fejlesztési céltartalékból előirányzat átcsoportosítással biztosít a beruházások 

között. 

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési 

rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglalt beszerzés megvalósítása 

érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

6. n a p i r e n d  
Előterjesztés a TOP-4.3.1-16 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja 
Hajdúsámsonban” elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás 
indítása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

127/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseivel – 
elhatározza, hogy a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú „Leromlott városi területek 
rehabilitációja Hajdúsámsonban” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására 
vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembe vételével. 
 
Határidő: azonnal      
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

7. n a p i r e n d 
Előterjesztés önkormányzati tulajdont érintő ingatlan csereügylet tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

128/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy Bakó 

István ingatlancserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálására összesen bruttó 500 000 Ft 

fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 

előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások közzé. 

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési 

rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.  

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

8. n a p i r e n d  
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 0393/1, 0395 hrsz-ú legelők 
hasznosítása tárgyában 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

129/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy a 

hajdúsámsoni 0393/1 hrsz-ú „a: legelő, b: kivett közút, c: legelő, d: legelő” megjelölésű 77,28 AK 

értékű és a 0395 hrsz-ú „a: legelő és árok, b: kivett közút, c: legelő” megjelölésű 48,26 AK értékű 

ingatlanok bérletére vonatkozóan 5 év időtartamra, haszonbérleti szerződést köt Nagy János 4251 

Hajdúsámson, Bartók Béla u. 27. szám alatti lakos kérelmezővel. 

A haszonbérlő vállalja a terület lelegeltetését, karbantartását, a területen kinövő friss fahajtások 

legeltetését, valamint azt, hogy a Natura 2000 területek fenntartására vonatkozó előírásoknak eleget 

tesz. 

A Képviselő-testület a haszonbérleti díj összegét évi 1 250 Ft/AK összegben határozza meg. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a haszonbérleti szerződés megkötésével 

kapcsolatosan a szükséges összes intézkedés megtételére.  

Határidő: 2019. június 30.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző 

 

 

K.m.f. 
 
 

 
 
 

Dr. Danku József sk. 
 jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

9. n a p i r e n d  
Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében „Zöld 
város kialakítása Hajdúsámsonban” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz 
fedezet biztosítása ügyében 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak és a vonatkozó 
Támogatási szerződés rendelkezései alapján – elhatározza, hogy a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 
azonosító számú projekt keretében a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban” című projekthez 
kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges önerő összegét, bruttó 180 000 Ft fedezet biztosít az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat 
átcsoportosítással a beruházások sorra.   
 
Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési 
rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a 
további összes intézkedés megtételére. 
 
Határidő: 2019. július 20. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  
 

 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

10. n a p i r e n d  
Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

131/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján –

elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse. 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

11. n a p i r e n d  
Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
fenntartói meghatározásáról 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

132/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladata alapján, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 

jogkörében eljárva – az Eszterlánc Óvodában a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát 20 csoportban határozza meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesítse. 

 

Határidő: 2019. június 7. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

12. n a p i r e n d  
Előterjesztés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. „Állomási rend projekt 2019/I.” ügyében 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

133/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglaltak alapján – elhatározza, 
hogy együttműködés keretében, kötelezettséget vállal a hajdúsámsoni vasútállomás, vasúti 
megállóhely és környékén, valamint az azzal határos közterületeken az alábbiakban felsorolt feladatok 
elvégzésére. A MÁV Zrt. vállalja, hogy az Együttműködési Megállapodás szerinti közfeladatok 
teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló 
együttműködés keretében, a Megállapodásban rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséért nettó 
600 000 Ft/év összeget fizet az Önkormányzat részére.  
 
Feladatok az állomás, megállóhely területén: zöldterület karbantartás keretében kertészeti 
tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az állomás díszítése céljából 
az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása. Az épület körüli járdák, térburkolatok 
dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. 
Kaszálási tevékenység évi legalább két alkalommal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására és a 
határozatban foglalt összes szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő: 2019. június 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  
 

 

 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

13. n a p i r e n d  
Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása tárgyában  
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

134/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:110. § (1) pontjában foglaltakra figyelemmel – 

elhatározza, hogy támogatja a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság társasági szerződésének következők szerinti módosítását és az egységes 

szerkezetbe foglalását: 

 

„V. fejezet: Balmazújváros Város Önkormányzatát képviseli: Hegedüs Péter polgármester 
 
VI. fejezet 2) pont :  a társaság tevékenységi köre: 
 
             - 38.11 '08 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése (főtevékenység), 
             - 38.21 '08 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (egyéb tevékenység), 
             - 38.22 '08 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (törlésre kerül), 
             - 38.12 '08 - Veszélyes hulladék gyűjtése (törlésre kerül), 
 
IX. fejezet 2), x) pont: a társaság részletes üzleti tervének elfogadása, (törlésre kerül: "melynek 
részét képzi a társaság által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként a háztartások által fizetendő díjak 
mértéke is"), mivel a jogszabály változás folytán nem hatásköre a taggyűlésnek a szolgáltatási díj 
megállapítása, 
 
XVII. fejezet felügyelőbizottság tagjainak személye, megbízatásuknak időtartama: 
 
             - Szólláth Tibor - (2019. május 31. -  2024. május 31.), 
             - Fórizs László - (2019. május 31. -  2024. május 31.), 
             - Szőllős Sándor - (2019. május 31. -  2024. május 31.).” 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesítse, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja. 

  
Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből  

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

135/2019. (V. 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: 

198/2018. (VIII. 30.), 41/2019. (II. 28.), 48/2019. (II. 28.), 56/2019. (II. 28.), 85/2019. (III. 

28.),101/2019. (IV. 25.), 102/2019. (IV. 25.), 104/2019. (IV. 25.), 106/2019. (IV. 25.), 108/2019. (IV. 

25.), 111/2019. (V. 07.) 

Határidő: 2019. június 10. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

 

K.m.f. 
 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

136/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. május 28. napján (kedd) 8.00 órára 

összehívott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  

 

1. Előterjesztés „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja” adományozására 
 Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja” adományozására 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

137/2019. (V. 28.) 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 Pedagógiai Díját” adományozza a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, 

 

Kincsesné Kirtyán Mária 

földrajz-rajz szakos tanár 

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 Pedagógusok Napja 

alkalmából rendezett ünnepségen adja át. 

 

Határidő: 2019. június 14. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

 

 

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja” adományozására 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

138/2019. (V. 28.) 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 Pedagógiai Díját” adományozza a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, 

 

Jakubecz Sándor 

művészeti iskola igazgatóhelyettes 

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 Pedagógusok Napja 

alkalmából rendezett ünnepségen adja át. 

 

Határidő: 2019. június 14. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

 

 

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja” adományozására 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

139/2019. (V. 28.) 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 Pedagógiai Díját” adományozza az Eszterlánc Óvoda 

óvodapedagógusa, 

 

Tóth Lajosné 
 óvodapedagógus 

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 Pedagógusok Napja 

alkalmából rendezett ünnepségen adja át. 

 

Határidő: 2019. június 14. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 
 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

 

 

 

 

  



K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján (kedd) 9.00 órára 

összehívott zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

1. n a p i r e n d  
Előterjesztés „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja” adományozására 
 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

140/2019. (V. 28.) 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 Pedagógiai Díját” adományozza a Csapókerti 

Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye pedagógusa, 

 

Juhász Lászlóné 

 intézmény vezető helyettes 

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 Pedagógusok Napja 

alkalmából rendezett ünnepségen adja át. 

 

Határidő: 2019. június 14. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 
 

 
 

Dr. Danku József sk. 
    jegyző 

Antal Szabolcs sk. 
polgármester 

 
 
 
 
  

A kivonat hiteles:  

2019. május 28. 

 

 

 

 

 

 

 


