
K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. 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:  

176/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

Napirend:  
 
1. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) 
 önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

2. Előterjesztés az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisra vonatkozó 
 pályázati kiírás tárgyában 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

3. Előterjesztés a 2018. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

4. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság megválasztására  
Előterjesztő: Dr. Danku József HVI vezető 
 

5. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évről készült szakmai beszámoló 
elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

6. Előterjesztés az Iskolánkért Alapítvány támogatási kérelme ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

7. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközösség támogatási kérelmének ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

8. Előterjesztés a 3-D Sportegyesület támogatási kérelme ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

9. Előterjesztés körzeti fogorvosok feladat-ellátási szerződésének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

10. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulás 
támogatásának elszámolása tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

11. Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 azonosító számú, „Humán szolgáltatások 
fejlesztése Esztár és környező településein” című projekt keretében közbeszerzési eljárások 
lefolytatására együttműködési megállapodás megkötése tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

12. Előterjesztés a hajdúsámsoni 2072 hrsz-ú ingatlan kivett megnevezésének megváltoztatása 
ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

13. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2020-2034-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

14. Előterjesztés a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület megkeresése tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 



 
 
 
 

 
15. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése 

elnevezésű pályázathoz kapcsolódó parkolók kialakításához szükséges útépítési munkálatok 
elvégzése érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

16. Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében 
„Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban” elnevezésű projekt lebonyolítása 
érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

17. Előterjesztés a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére az MLSZ 
telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önerejéhez nyújtott támogatás, a 
2017/2018. évi TAO pályázat önrészéhez nyújtott támogatás elszámolása, és ehhez 
kapcsolódó újabb kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 
18. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésével 

kapcsolatos alapítói döntés meghozatala tárgyában 
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 
 

19. 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.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

 

  



 

 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

2. n a p i r e n d  

Előterjesztés az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisra vonatkozó pályázati 
kiírás tárgyában 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

177/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény 2. § (1)-(3) bekezdései alapján, összhangban az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásaival – elhatározza, hogy 
Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén kialakítja az 5. sz. háziorvosi körzetet, 
továbbá pályázatot ír ki az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására az 
előterjesztés elválaszthatatlan 1. mellékletét képező pályázati felhívás szerint.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás megjelenésével összefüggésben 
valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, továbbá annak közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal   
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                               Antal Szabolcs sk. 

                                jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

 

  



 

 

 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

3. n a p i r e n d 

Előterjesztés a 2018. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása tárgyában 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

178/2019. (VIII. 29.) 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 
beszámolóját elfogadja. 

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

Határidő: értesítésre: 2019. szeptember 10.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 
 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



 

 

 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

4. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság megválasztására  

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

179/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-ában foglaltak alapján – Hajdúsámson Város Helyi Választási Bizottsága tagjait 

és póttagjait a következők szerint választja meg: 

 

Tagok:  Dr. Szeszák Gyula  4251 Hajdúsámson, Kiss u. 8.   

  Sándor Imréné   4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 37. 

  Schrik Csilla   4251 Hajdúsámson, Domb u. 2 

 

Póttagok: Jenei Attila   4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 27.  

  Szenes Mihály   4251 Hajdúsámson, Malom u. 39. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a választási bizottság tagjait, póttagjait megválasztásukról 

értesítse, továbbá a szükséges további intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: dr. Danku József jegyző  

Határidő: 2019. szeptember 2. 

 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



 

 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

5. n a p i r e n d  

Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évről készült szakmai beszámoló 

elfogadása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

180/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvoda 
2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

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

Határidő: 2019. szeptember 10. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

6. n a p i r e n d  

Előterjesztés az Iskolánkért Alapítvány támogatási kérelme ügyében 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az Iskolánkért Alapítvány részére 

egy korszerű játszótér kialakítása, kültéri játékok beszerzése céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 

2-8.) 3 000 000 forint összegű támogatást nyújt. 

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 

biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 

kívülre soron. 

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

Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.   

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. augusztus 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály 

részére történő benyújtásával. 

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

módosításában kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá 

gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési 

rendeletben történő átvezetéséről. 

Határidő:  értesítésre:  2019. szeptember 5. napjáig 

  szerződéskötésre: 2019. szeptember 15. napjáig 

Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



 

 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

7. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközösség támogatási kérelmének ügyében 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Református 

Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréje céljából (4251 Hajdúsámson, 

Rákóczi u. 2.) 2 000 000 forint összegű támogatást nyújt. 

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 

biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 

kívülre soron. 

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

Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.   

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. december 31. napjáig köteles elszámolni a 

számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály 

részére történő benyújtásával. 

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

módosításában kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá 

gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési 

rendeletben történő átvezetéséről. 

Határidő:  értesítésre:  2019. szeptember 5. napjáig 

  szerződéskötésre: 2019. szeptember 15 napjáig 

Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

8. n a p i r e n d  

Előterjesztés a 3-D Sportegyesület támogatási kérelme ügyében 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

183/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 3D-Sportegyesület részére a 
versenyzők nemzetközi versenyeztetése céljából (4251 Hajdúsámson, Árpád u. 34.) 250 000 forint 
összegű támogatást nyújt. 
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
soron. 
 
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. 
Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.  
  
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. december 31. napjáig köteles elszámolni a 
számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
részére történő benyújtásával. 
 
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet 
módosításakor kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá 
gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési 
rendeletben történő átvezetéséről. 
 
Határidő:  értesítésre:  2019. szeptember 5. napjáig 
  szerződéskötésre: 2019. szeptember 15 napjáig 
Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 
 

 

K.m.f. 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                                 jegyző                                                                        polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

9. n a p i r e n d  

Előterjesztés körzeti fogorvosok feladat-ellátási szerződésének módosítása tárgyában 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

184/2019. (VIII. 29.) 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 

Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4028 Debrecen, 

Gyepűsor u. 25. 2. em. 10., képviseletre jogosult: Gálné Veresegyházy Anikó, Lakcíme: 4032 

Debrecen Károli Gáspár utca 234. a képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető) mint Fogorvosi 

Szolgáltató (a továbbiakban: Fogorvosi Szolgáltató) az 1. számú fogorvosi körzet 14-18 életév közötti 

tanköteles és nem tanköteles lakosainak, akik nem részesülnek szervezett iskolafogászati ellátásban, 

valamint a 18. életévet betöltött felnőtt lakosainak fogászati ellátására folyamatos területi ellátási 

kötelezettséggel 2016. január 28. napján kötött Feladat-ellátási szerződés 9. pontját közös 

megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja: 

„9.) A Fogorvosi Szolgáltató a fogorvosi rendelő és kiszolgáló helységei fenntartási költségeihez 

hozzájárulást köteles fizetni 39 085 Ft/hó (Áfá-val együtt) összegben. A hozzájárulást a Fogorvosi 

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

11079477 számú bankszámlájára.  

Nem kell a Fogorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott hozzájárulást megfizetnie 

2020. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Fogorvosi 

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 hozzájárulás díjának fizetése alól.  

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése 

érdekében a Szerződő Felek – a 2020. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig 

felülvizsgálják, hogy a Fogorvosi 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 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat 

teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.  

Határidő: 2020. május 31.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző 

 
K.m.f. 

 
 

Dr. Danku József sk.                              Antal Szabolcs sk. 

                                jegyző                                                                           polgármester 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

 

 



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

9. n a p i r e n d  

Előterjesztés körzeti fogorvosok feladat-ellátási szerződésének módosítása tárgyában 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

185/2019. (VIII. 29.) 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 az 

ODODENT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 4032 Debrecen, Úrrétje út 

12., cégjegyzék száma: Cg. 09-06-006192, képviseli: Dr. Vinnai Zsolt fogorvos, szül: Debrecen, 1964. 

október 4., an: Ökrös Róza, lakcíme: 4032 Debrecen, Úrrétje u. 12.), a 2. sz. fogorvosi körzetben a 

fogorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt feladat-ellátási szerződés 8.) pontját közös 

megegyezéssel a következők szerint egészítik ki: 

„8.) A 2020. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Fogorvosi 

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

iparűzési adó mentesség –, az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. 

napjáig az önkormányzat köteles költségtérítés címen havonta, minden hónap 10. napjáig 30 

000 Ft összeget átutalással a következő bankszámlaszámra Polgári Bank 61200261-10111754 

megfizetni a Fogorvosi Szolgáltatónak, ami hozzájárul a saját tulajdonú rendelőjének 

üzemeltetési költségeihez. A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és 

szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2020. évtől kezdődően – minden év 

június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Fogorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan 

keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége. 

A 2019. évben a felülvizsgálat határideje 2019. augusztus 30. napja, amennyiben 2018. évre 

vonatkozóan iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett 2019. szeptember 1. napjától 

2020. június 30. napjáig az önkormányzat köteles költségtérítés címen havonta, minden hónap 

10. napjáig 30 000 Ft összeget fizetni a Fogorvosi Szolgáltatónak, ami hozzájárul a saját 

tulajdonú rendelőjének üzemeltetési költségeihez.” 

A 2019. évben fizetendő 4 havi összesen 120 000 Ft költségtérítés fedezete az önkormányzat 2019. 

költségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítható előirányzat átcsoportosítással a működési 

célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron. 

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

módosításában kerüljön átvezetésre. 

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

ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 8.) pontban meghatározott felülvizsgálat 

teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.  

Határidő: 2019. augusztus 30.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző 

 

K.m.f. 
 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

10. 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 kirándulás 

támogatásának elszámolása tárgyában 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

186/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 69/2019. (II. 28.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére a sajátos nevelési 

igényű tanulók Nyíregyháza – Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása 

céljából meghatározott 100 000 Ft összegű támogatás 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.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



 

 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

11. n a p i r e n d  

Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 azonosító számú, „Humán szolgáltatások 

fejlesztése Esztár és környező településein” című projekt keretében közbeszerzési eljárások 

lefolytatására együttműködési megállapodás megkötése tárgyában 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

187/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2014–2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendelet, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdése, 

valamint az Esztár Község Önkormányzata vezetésével létrejött konzorcium által 2019. július 19. 

napján megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alapján – elhatározza, hogy az EFOP-

1.5.3-16-2017-00058 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező 

településein” című projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására a 

konzorcium tagjaival a mellékelt együttműködési megállapodást megköti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és a 

további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

12. n a p i r e n d  

Előterjesztés a hajdúsámsoni 2072 hrsz-ú ingatlan kivett megnevezésének megváltoztatása 

ügyében 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

188/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

a tulajdonában lévő belterületi 2072 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan kivett 

megnevezését „kivett közterület”-re változtatja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez 

szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



 

 

 

K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

13. n a p i r e n d 

Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2020-2034-ig 

terjedő időszakra vonatkozóan 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

189/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által 2020-2034. évekre elkészített 

Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  

Határidő: 2019. szeptember 2. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

14. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület megkeresése tárgyában 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

190/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva 

– elhatározza, hogy a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület (4251 Nyíradony, Kossuth u. 

38.) „Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése, valamint a működési és animációs költségek 

támogatása” című, VP6-19.1.1-15 kódszámú – utófinanszírozással támogatott – pályázata animációs 

és működési költségeinek (tagi) finanszírozása érdekében, a megjelölt egyesületben tagként szereplő 

Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzatai részére lakosságszám-

arányosan, lakosonként 100 Ft összegben, visszatérítendő pénzeszköz átadást biztosít egyszeri 

kifizetés formájában. A részönkormányzatok részére az Egyesület általi visszafizetés végső időpontja: 

2021. április 1. napja.  

A részönkormányzatok a megjelölt összegeket kizárólag a határozatban meghatározott célra 

használhatják fel.  

- Hajdúsámson-Martinka lakosságszáma: 1 172 fő (2019. augusztus 27. napi adatok alapján) 

- Hajdúsámson-Sámsonkert lakosságszáma: 3 720 fő (2019. augusztus 27. napi adatok 

alapján) 

A biztosítandó összeg mértéke:  

- Hajdúsámson-Martinka vonatkozásában: 117 200 Ft.       

- Hajdúsámson-Sámsonkert vonatkozásában: 372 000 Ft.      

A fentiekben megjelölt 489 200 Ft az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános 

tartalékból biztosítható előirányzat átcsoportosítással a pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 

soron. 

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

módosításában kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére, továbbá 

kijelenti, hogy az Egyesület az összeget kizárólag a részönkormányzatok és az Egyesület között 

létrejövő szerződésben meghatározott célra használhatja fel.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

K.m.f. 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



 

 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

15. n a p i r e n d  

Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű 

pályázathoz kapcsolódó parkolók kialakításához szükséges útépítési munkálatok elvégzése 

érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

191/2019. (VIII. 29.) 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-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú 
„Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 
4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti épület megközelítésére szolgáló 608/4 hrsz kivett helyi közút 
művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásának kivitelezéséhez – a rendelkezésre álló 
fedezeten felül –  további bruttó 1 750 000 Ft fedezetet biztosít az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a beruházások sorra.   
 
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet 
módosításakor kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 

 

 

K.m.f. 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

16. n a p i r e n d  

Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében „Leromlott 

városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében 

plusz fedezet biztosítása ügyében 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

192/2019. (VIII. 29.) 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-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 
azonosító számú projekt keretében a „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban” 
című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges önerő összegeként bruttó 5,5 millió Ft 
fedezetet biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 
előirányzat átcsoportosítással a beruházások sorra.   
 
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen 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: azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester  
 
 

K.m.f. 
 

 

 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

17. n a p i r e n d 

Előterjesztés a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére az MLSZ 

telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önerejéhez nyújtott támogatás, a 

2017/2018. évi TAO pályázat önrészéhez nyújtott támogatás elszámolása, és ehhez kapcsolódó 

újabb kérelme tárgyában 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

193/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 242/2018. (XII. 06.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy a 

Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére a Magyar Labdarúgó Szövetség 

telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önrészének biztosítása céljából adott 1 257 300 

Ft összegű támogatás 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.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

17. n a p i r e n d 

Előterjesztés a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére az MLSZ 

telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önerejéhez nyújtott támogatás, a 

2017/2018. évi TAO pályázat önrészéhez nyújtott támogatás elszámolása, és ehhez kapcsolódó 

újabb kérelme tárgyában 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

194/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 169/2018. (VI. 27.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy a 

Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére a 2017/2018. évi TAO pályázat 

önrészének biztosítása céljából adott 2 583 562 Ft összegű támogatás 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.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



K I V O N A T 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

17. n a p i r e n d 

Előterjesztés a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére az MLSZ 

telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önerejéhez nyújtott támogatás, a 

2017/2018. évi TAO pályázat önrészéhez nyújtott támogatás elszámolása, és ehhez kapcsolódó 

újabb kérelme tárgyában 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

195/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az önkormányzat 

tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a 

Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2017/2018. évi TAO 

pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen a régi nagyfüves pálya felújításához a Magyar 

Labdarúgó Szövetség által megítélt TAO támogatás mellé szükséges 30 % önrész fedezetére bruttó 

4 551 840 Ft, azaz bruttó négymillió-ötszázötvenegyezer-nyolcszáznegyven forint vissza nem 

térítendő támogatást nyújt. 

A támogatás fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 

biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 

kívülre soron. 

A támogatási megállapodás aláírásának feltétele, az MLSZ által kiadott határozat, melyben szerepel a 

meghosszabbításra vonatkozó engedély. 

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

Megállapodás megkötését követő 15 munkanapon belül. 

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

módosításában kerüljön átvezetésre. 

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. július 31. napjáig köteles elszámolni a 

kérelmező a Támogatási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi és Gazdasági 

Osztály részére. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Egyesület vezetőjét a döntésről értesítse, 

továbbá gondoskodjon a Támogatási Megállapodás megkötéséről, valamint az előirányzat 

költségvetési rendeletben történő átvezetéséről. 

Határidő:  értesítésre: 2019. szeptember 10.   

Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



 
 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből  

18. n a p i r e n d 

Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésével 

kapcsolatos alapítói döntés meghozatala tárgyában 

 

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

tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  

196/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló  

2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, 

hogy 380 000 Ft összeget biztosít pótbefizetés jogcímén a Kft. működésének folytatása érdekében.  

A 380 000 Ft összegű pótbefizetés fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az 

általános tartalékból biztosítja a pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron előirányzat 

átcsoportosítással. 

Az előirányzat átcsoportosítás a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési 

rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre. 

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

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse, és az önkormányzat 

könyvvizsgálójának és ügyvédjeinek közreműködésével a szükséges valamennyi intézkedést tegye 

meg.  

Határidő: 2019. szeptember 13.  

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

  



 

 

 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. 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:  

197/2019. (VIII. 29.) 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: 

11/2019. (I. 31.), 103/2019. (IV. 25.), 149/2019. (VII. 18.), 150/2019. (VII. 18.), 151/2019. (VII. 18.),  

152/2019. (VII. 18.), 153/2019. (VII. 18.), 155/2019. (VII. 18.), 156/2019. (VII. 18.), 157/2019. (VII. 18.),  

158/2019. (VII. 18.), 159/2019. (VII. 18.), 160/2019. (VII. 18.), 161/2019. (VII. 18.), 170/2019. (VII. 18.)  

 

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

határidejű határozatok végrehajtásának tényét. 

Határidő: 2019. szeptember 10. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

 

K.m.f. 
 
 
 
 

 

Dr. Danku József sk.                            Antal Szabolcs sk. 

                               jegyző                                                                           polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

2019. augusztus 29.  

 


