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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és O 
tartózkodással - a módosító javaslatot elfogadta. 

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

45/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § (1) 
bekezdése alapján - elhatározza, hogy Bertalan Zoltán íjász sportolóval (szám alatti lakos) szponzori 
szerződést köt 2022. december 31. napjáig terjedő időre a következő feltételekkel:

1 . Hajdúsámson Város Önkormányzata Bertalan Zoltán íjász részére 500 OOO Ft összegű 
pénzügyi támogatást nyújt. 

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

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

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

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

Határidő: 

Felelős: 

a szerződés megkötésére: 2022. március 20. napjáig 
az összeg átutalására: a szerződés aláírását követő 30 napon belül 
Antal Szabolcs polgármester 

Balogh József Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület elnöke megköszöni az előző évi elszámolás 
elfogadását, illetve a 2022. évi támogatási összeget. Igyekeznek ebben az évben is növelni a 
közbiztonságot. 

Bertalan Zoltán 3-D Sportegyesület elnöke megköszöni az egyesület részére nyújtott támogatást, 
illetve a fia nevében a szponzori támogatást. Egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott most jelen 
lenne. 

Bereczkiné Bartha Éva polgárőr elmondja, hogy az elmúlt évben teljesített szolgálatok összesen 6 OOO 
órát tettek ki. Sokan csak azt látják, hogy rendezvényeken vesznek részt, de ezen kívül rengeteg 
feladatuk van, nem csak annyi, amit a lakosok látnak. 

Fekete Róbert ebrendész szintén köszönetet mond a képviselő-testületnek a támogatásért. 

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi 
kirándulása ügyében. A Pénzügyi Bizottság, a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, 
valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás 
nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 0 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

49/2022. {II. 24.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:114. §-ában foglaltak alapján, összhangban a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. 
törvény, továbbá a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseivel - elhatározza, hogy a 
Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4251 
Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) ügyvezetőjévé választott Csordás Csaba (született: ) 
munkajogviszony keretében megállapított munkabérét 2022. január 1. napjától bruttó 260.000 Ft/hó 
összegben határozza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó valamennyi 
dokumentumot aláírja, a szükséges valamennyi intézkedés végrehajtásáról gondoskodjon. 

Határidő: folyamatosan 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 28/2018. 
(Xl. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Szociális, Családügyi és Köznevelési 
Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 O igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - a rendeletmódosítást az alábbiak szerint elfogadta: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 28/2018. (Xl. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való egyeztetést 
követően, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (1. 29.) önkormányzati rendelet 
40. § (4) bekezdés 5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Családügyi és
Köznevelési bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési 
feladatok ellátásáról szóló 28/2018. (Xl. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5. 
§-a.

























































Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
sportolóval szponzori szerződés kötése tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évben a járványhelyzetre való tekintettel nem kötött 
szponzori szerződési. 
A 2022. évben szponzori támogatás megállapítására 1 fő sportoló nyújtotta be kérelmét: 

1. Bertalan Zoltán a hajdúsámsoni 3-D Sportegyesület íjásza,

A szponzorálás alapja a sportról szóló 2004. évi 1. törvény (sporttörvény) 35. § (1)-(2) bekezdései, 
melyek szerint: 

a szponzorálási szerződésben a szponzor arra vállal kötelezettséget, hogy pénz- vagy 
természetbeni szolgáltatás útján támogatja a szponzorált sportoló, sportszervezet, 
sportszövetség vagy sportköztestület sporttevékenységét, a szponzorált pedig lehetővé teszi, 
hogy sporttevékenységét a szponzor marketingtevékenysége során felhasználja, 
a szponzorálás során a sporttevékenységet egészségre ártalmas életmóddal vagy 
szolgáltatással, illetve egészségre ártalmas más tevékenységgel, valamint 
környezetveszélyeztető és- károsító magatartással összefüggésben tilos megjeleníteni. 

A szponzorálási szerződés visszterhes szerződés, a szponzor állal nyújtott támogatás nem 
ajándékozás, azért ellenszolgáltatást kell teljesíteni. A szponzor természetes, vagy jogi személy, 
továbbá jogi személynek nem minősülő szervezet lehet. A szponzorált sportoló, sportszervezet, 
sportszövetség, illetve sportköztestület egyaránt lehet. 
A szponzorálási szerződés tágabb a reklámszerződésnél, a támogatás fejében a szponzorált lehetővé 
teszi, hogy a sporttevékenységet a szponzor teljes marketing munkájában felhasználja. 
A szponzorálási szerződések sajátos kereskedelmi jogügyletek, ezért mögöttes jogterületük a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadóak. 

Szakmai javaslat: 
Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt 
elöirányzaton belül a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron áll a fedezet 
rendelkezésre. 
A szponzori támogatás önként vállalt feladatnak minősül, így az elfogadott összegen túli további 
kötelezettségvállalás szakmailag nem támogatható. 

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 35. § (1) 
bekezdése alapján - elhatározza, hogy Bertalan Zoltán íjász sportolóval (szám alatti lakos) szponzori 
szerződést köt 2022. december 31. napjáig terjedő időre a következő feltételekkel:

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

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

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

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

















Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELÖTERJESZTÉS 
Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetőjének munkabére tárgyában 

Előzmények: 
- A 2016. február 25. napján kelt létesítő okirattal megalakításra került a Hajdúsámsoni Ingatlan- és 

Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, melyet a Debreceni Törvényszék 
Cégbírósága Cg. 09-09-027694 sz. alatt tart nyilván.

- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemröl 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.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben, a 22/2021. (11. 18.) polgármesteri határozatban elhatározta, hogy - a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:114. §-ában foglaltak alapján, összhangban a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény rendelkezéseivel - a Hajdúsámsoni Ingatlanés 
Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 
ügyvezetőjévé 2021. február 25. • 2026. február 24. napjáig tartó, 5 év határozott időtartamra 
Csordás Csabát (született: ) megválasztja. Az ügyvezető a tevékenységét munkajogviszony 
keretében látja el, melyért bruttó 250.000 Ft/hó munkabér illeti meg.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 
703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a legalább középfokú iskolai 
végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 
részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. 
január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 260 OOO forint.

Fentiekre tekintettel javasolt és indokolt az önkormányzati Kft. ügyvezetője bérének 2022. január 1. 
napjától a fent megjelölt Korm. rendelet szerint történő felülvizsgálata, megállapítása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §·a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:114. §-ában foglaltak alapján, összhangban a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. 
törvény, továbbá a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseivel - elhatározza, hogy a 
Hajdúsámsoni Ingatlan· és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4251 
Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) ügyvezetőjévé választott Csordás Csaba (született: ) 
munkajogviszony keretében megállapított munkabérét 2022. január 1. napjától bruttó 260.000 Ft/hó 
összegben határozza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó valamennyi 
dokumentumot aláírja, a szükséges valamennyi intézkedés végrehajtásáról gondoskodjon. 

Határidő: folyamatosan 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Hajdúsámson, 2022. február 18. --Á 
Antal Szabolcs 
polgármester 

„A határoz ásához minősített főbb 

Dr. Danku József 

Bu'dosóné Czir'á 

Dr. Deák Bernadett 

Dr. Danku József 




















































































































































































































































































































