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6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Malom utca útépítésével kapcsolatos telekalakítás 
tárgyában. 

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy az előterjesztés Hajdúsámson Város 
Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatot érinti, annak a megvalósítását. 
Ez konkrétan a Malom utca aszfaltburkolattal való ellátását. Ahhoz, hogy az aszfaltburkolat és a 
járda is megvalósulhasson, ennek a 111 m2-es szakasznak a megvásárlása szükséges. 

Dr. Danku József jegyző kéri, hogy a közzététel során kerüljön az előterjesztés anonimizálásra. 

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

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

76/2022. (IV. 14.) 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 - elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a     
--------- ingatlanból összesen 111 m2 területet vásárol ----------------- ingatlantulajdonosoktól bruttó   
1 650 OOO Ft-ért. 

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési 
rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre. 

Az ingatlan megvásárlására és a szükséges telekalakítási eljárás lefolytatására bruttó 1 800 OOO Ft 
fedezetet biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére 
előirányzat átcsoportosítással a beruházások soron. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan megvásárlásával és a telekalakítási 
eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és 
szabályzatok figyelembevételével. 

Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 8.53 órakor 

bezárja. 

K.m.f.

d 
Antal Szabolcs 
polgármester 





























Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELÖTERJ ESZTÉS 
a Malom utca útépítésével kapcsolatos telekalakítás tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Kormánya az 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján Hajdúsámson Város 
Önkormányzata részére összesen 231 OOO OOO forint, azaz kétszázharmincegymillió forint vissza nem 
térítendő támogatást biztosított a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 43. Az 5000 fő feletti települések 
fejlesztési támogatása 1. cím, 34. Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása alcím elnevezésű előirányzat alapján. 

A támogatás felhasználása érdekében a Képviselő-testület a 80/2021. (XII. 10.) öh. sz. határozatával a 
Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása ügyében, a 
kivitelező kiválasztására vonatkozóan a közbeszerzési eljárást lefolytatta. 

Jelenlegi helyzet: 
A beruházás megvalósítása érdekében a kivitelező TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. (Hajdúböszörmény, 
Polgári utca 13.) a kivitelezési munkálatokat a 2022. február 16. napján megtartott munkaterület 
átadással megkezdte. 

A Malom utca útépítése esetében a Jókai Malom utcák csomópontjának forgalomtechnikailag 
biztonságos kialakítása érdekében azonban szükségessé vált az út ívének korrekciója, mely magával 
vonja a ---------- ingatlanból összesen 111 m2 magánterület megvásárlását (--------). 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 
25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendeletének előírásai alapján ingatlant értékesíteni, vásárolni 
ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményére alapozva lehetséges. 
A megvásárolandó ingatlan értékbecslése megtörtént. A szakvélemény alapján az ingatlan értéke bruttó 
1 650 OOO Ft. 

Szükséges intézkedés: 
Fentiek alapján az út ívkorrekciójának megvalósítása érdekében megvásárolandó mintegy 111 m2 

alapterületű ingatlan megvásárlására és az ezzel járó telekalakítási eljárás lefolytatására bruttó 1 800 
OOO Ft fedezet biztosítása szükséges, melyet az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a fejlesztési 
céltartalék terhére van lehetőségünk biztosítani előirányzat átcsoportosítással a beruházások soron. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete -a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13. § ( 1) bekezdés 1 . pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
-elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a --------- ingatlanból 
összesen 111 m2 területet vásárol ------------ ingatlantulajdonosoktól bruttó 1 650 OOO Ft-ért.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési 
rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre. 

Az ingatlan megvásárlására és a szükséges telekalakítási eljárás lefolytatására bruttó 1 800 OOO Ft 
fedezetet biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat 
átcsoportosítással a beruházások soron. 




