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viszont nem szerencsés az, hogy ezek a területek önkormányzati tulajdonban maradjanak. Mivel 
vételi szándék érkezett, ezért javasolják ennek az eladását a meghatározott összegért. 

Rákos Tamás képviselő kérdése, lehet-e tudni, hogy a 90-es években hány ilyen telket adott az 
önkormányzat? Várható-e a közeljövőben hasonló előterjesztés? 

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető hozzáteszi, hogy ami a térképen is látható, hogy a 751 helyrajzi 
szám megosztásából alakult ki öt telek. A jelenlegi tudomásuk szerint ez a négy telek ilyen. 
Régebben már tárgyalt a képviselő-testület egy ilyen ügyet, akkor azonban meghiúsult az 
adásvétel, mivel nem tudta kifizetni az összeget a vevő. 

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

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

157/2022. CVIII. 25.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a hajdúsámsoni 751/4 hrsz-ú 
kivett gazdasági épület, udvar megjelölésű 845 m2 alapterületű ingatlant értékesíti J. L. (szám alatti) 
lakosnak. 

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 1 800 OOO Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegben 
határozza meg. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a szükséges 
valamennyi intézkedést tegye meg. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni 
Tagintézményében történő gyermekétkeztetés ellátása tárgyában. Elmondja, hogy az iskolába 
az idei tanév megkezdésére első osztályos beiratkozó gyermek nincs. 26 gyermek tanul három 
évfolyamon. Nem tudja, hogy mi az intézményfenntartónak a további szándéka, kezdeményezett 
egy tárgyalást ezzel kapcsolatban. Megvizsgálták annak a lehetőségét is, hogy esetleg az 
önkormányzat is tudná végezni ezt a feladatot, de olyan előírások vannak, amelyek 
teljesíthetetlenek. (gépjármű, szakszemélyzet, higiénia biztosítása). Az előterjesztést bizottságok 
nem tárgyalták. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

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

158/2022. (VIII. 25.l öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a Debreceni 
Tankerületi Központ fenntartásában működő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni 
Tagintézményének 4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61. alatt található feladatellátási helyén a tanulók 
étkeztetése tárgyában 2022/2023. tanév (2022. szeptember 1. - 2023. augusztus 31.) vonatkozásában 
biztosítja szükséges fedezetet bruttó 1 800 OOO forintot az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 
az átadott pénzeszközök államháztartáson belülre előirányzatból átcsoportosítással a dologi kiadások 
soron. 
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet 
módosításkor kerüljön átvezetésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy minden szükséges intézkedést tegyen meg. 

Határidő: 

Felelős: 

a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére: legkésőbb 2022. 
augusztus 31. 
Antal Szabolcs polgármester 















































Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján - elhatározza, hogy a hajdúsámsoni 751/4 hrsz-ú 
kivett gazdasági épület, udvar megjelölésű 845 m2 alapterületű ingatlant értékesíti J. L. (4 szám alatti) 
lakosnak. 

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 1 800 OOO Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegben 
határozza meg. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a szükséges 
valamennyi intézkedést tegye meg. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Hajdúsámson, 2022. augusztus 24. 

Az előterjesztést készítette: 
Városfeilesztési és Maszaki Osztálv: 
Pénzügyi és Gazdasági Osztály: 
Jegyző: 

Antal Szabolcs 
polgármester 

... A határozat e/foaadásához minősített tőbbséa szükséaes. ••• 

Ráczné Marton Irén 
Szőkéné Diószeai Mária osztálwezető ( V I' 
Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető ,_'J'.) r,_ ,-.� 

Dr. Danku József A, J1-- J ) 
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