




















�2/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett 
és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvénnyel megerősített és 
meghosszabbított veszélyhelyzetben - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § (1) bekezdése alapján 
- elhatározza, hogy Bertalan Zoltán íjász sportoló (                                                  szám alatti lakos) 
szponzori szerződés kötésére vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntést elhalasztja a világjárvány 
miatt kialakult pénzügyi helyzetre való tekintettel. 

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintettet a döntésről értesíti. 

Határidő: értesítésre: 2021. március 10. napjáig 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

43/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett 
és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvénnyel megerősített és 
meghosszabbított veszélyhelyzetben - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § (1) bekezdése alapján 
- elhatározza, hogy Lőrinczi Réka Margit íjász sportoló (                                                       szám alatti 
lakos) szponzori szerződés kötésére vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntést elhalasztja a 
világjárvány miatt kialakult pénzügyi helyzetre való tekintettel. 

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintettet a döntésről értesíti. 

Határidő: értesítésre: 2021. március 10. napjáig 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

44/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett 
és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvénnyel megerősített és 
meghosszabbított veszélyhelyzetben - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § (1) bekezdése 
alapján - elhatározza, hogy Kenéz Boldizsár íjász sportoló (                                                    szám 
alatti lakos) szponzori szerződés kötésére vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntést elhalasztja a 
világjárvány miatt kialakult pénzügyi helyzetre való tekintettel. 

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintettet a döntésről értesíti. 

Határidő: értesítésre: 2021. március 10. napjáig 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

45/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat: 
Hajdúsámson Város Onkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett 
és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvénnyel megerősített és 
meghosszabbított veszélyhelyzetben - elhatározza, hogy Lek László Rallycross, Rallysprint pilóta 
(                                                   szám alatti lakos) szponzori szerződés kötésére vonatkozó kérelmével 
kapcsolatos döntést elhalasztja a világjárvány miatt kialakult pénzügyi helyzetre való tekintettel. 

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintettet a döntésről értesíti. 

Határidq: értesítésre: 2021. március 10. napjáig 
FeLelős: Antal Szabolcs polgármester 
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46/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett 
és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvénnyel megerősített és 
meghosszabbított veszélyhelyzetben - elhatározza, hogy Szilágyi Judit akrobatikus mazsorett 
táncos sportoló (                                                  szám alatti lakos) szponzori szerződés kötésére 
vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntést elhalasztja a világjárvány miatt kialakult pénzügyi helyzetre 
való tekintettel. 

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintettet a döntésről értesíti. 

Határidő: értesítésre: 2021. március 10. napjáig 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Hajdúsámson, 2021. február 25. 

Ant'áusÁolcs 
polgármester 

,,A döntéshozatalra a Kat. 46. 

Márkus Mónika 

Bu'dosóné Czir'ák Mariann osztál vezető 

Dr. Deák Bernadett 

Dr. Danku József 
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