
K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

237/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadja:  

 

N a p i r e n d :  

 

1. Előterjesztés az ISPA „Debrecen Város és térsége szennyvízelvezetése és 

tisztítása” projekt üzemeltetése tárgyában 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal 

összefüggő feladatokról  

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

3. Előterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről  

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

4. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára  

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

5. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 26/2013. (X. 10.) 

önkormányzati rendelet módosítása tárgyában  

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában 

Előterjesztő: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző  

 

7. Előterjesztés bankszámla szerződés meghosszabbítása tárgyában  

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

8. Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ 

hajdúsámsoni intézményeiben közfoglalkoztatás önerejének biztosítására 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

9. Előterjesztés Hamza Gábor polgármesteri juttatása tárgyában 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 



10. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyeleten az év végi ünnepnapokon 

közreműködők megbízási díjának megállapítására  

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

11. Előterjesztés Eszterlánc Óvoda kérelme a rehabilitációs hozzájárulás terhére 

foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának 

ügyében 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

12. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyására  

Előterjesztő: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző  

 

13. Előterjesztés tulajdonosi jogok gyakorlásának polgármesterre történő 

átruházása tárgyában hozott 231/2014. (XI. 05.), 232/2014. (XI. 05.) öh. sz. 

határozatok módosítás miatt történő visszavonásáról 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

14. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Intézményi Tanácsába két fő delegálásáról  

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

15. Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosítására  

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester  

 

16. Előterjesztés a közutak karbantartására mart aszfalt beszerzése tárgyában 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 

17. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

1. n a p i r e n d  

Előterjesztés az ISPA „Debrecen Város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása” 

projekt üzemeltetése tárgyában 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

238/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt-vel kötendő 

szennyvízelvezetési és tisztítási közüzemi közszolgáltatási és üzemeltetési szerződést, amely 

az ISPA/KA projekt keretében létrejött, és az ellátási felelős Hajdúsámson Város 

Önkormányzat tulajdonában levő szennyvíz szolgáltatási víziközmű eszközökre vonatkozik. 

Az elfogadott üzemeltetési szerződés a határozat mellékletét képezi.  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés aláírására, amelynek további feltétele, hogy 

Hajdúsámson Város Önkormányzat tulajdonossá váljon a Debreceni Vízmű Zrt-ben, azaz a 

Zrt. 1 db részvénye megvásárlásra kerüljön. 

 

Végrehajtásért felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Határidő: 2014. november 27. 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

1. n a p i r e n d  

Előterjesztés az ISPA „Debrecen Város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása” 

projekt üzemeltetése tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

239/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdú-Bihari 

Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel az ISPA LOT 4 projektben megvalósított rendszerre 

fennálló, ezen közszolgáltatás végzésére vonatkozó szerződést megszünteti oly módon, hogy 

a jelenlegi üzemeltetési szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a Debreceni Vízmű Zrt-

vel, mint jövőbeni közszolgáltatóval az szennyvízelvezetési és tisztítási közüzemi 

közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés érvényesen és hatályosan létre nem jön.  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

üzemeltetési szerződést megszüntető okirat aláírására. 

 

Végrehajtásért felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Határidő: az üzemeltetési szerződés MEKH engedélyezését, és ISPA KSZ jóváhagyását 

követő 15 napon belül. 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

1. n a p i r e n d  

Előterjesztés az ISPA „Debrecen Város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása” 

projekt üzemeltetése tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

240/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évre vonatkozó, 

Debreceni Vízmű Zrt-vel kötendő „Működtetési Támogatási Megállapodás üzemeltetési 

költségek és szolgáltatási díj különbözet miatt” elnevezésű dokumentumot. 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Végrehajtásért felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Határidő: 2014. november 27. 

 
 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

2. n a p i r e n d  

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal 

összefüggő feladatokról  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

241/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően - 

elhatározza, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 1 db 10.000.- Ft névértékű 

részvényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től megvásárolja, az MNV Zrt. által 

meghatározott 7.200.- Ft vételáron.  

 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával, a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 29. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján, versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Hajdúsámson Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíz víziközmű-vagyon tekintetében az üzemeltetési 

szerződés. 

 

A részvény megvásárlása abban az esetben történhet, amennyiben a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt-vel folytatott tárgyalások eredményre vezetnek. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a részvény adásvételi szerződés 

megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére. 

 

Végrehajtásért felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Határidő: a TRV Zrt-vel folytatott eredményes tárgyalások lezárását követő 60. nap. 

 

 

K.m.f.  

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

A kivonat hiteles:  



 

 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

2. n a p i r e n d  

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal 

összefüggő feladatokról  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 6 

ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

242/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 

Hajdúsámson Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal 

összefüggő feladatokról szóló előterjesztés 2. sz. határozati javaslatát – mely a 

vagyonértékelés elvégzését végző cég kiválasztására irányuló feltételes versenyeztetési eljárás 

lefolytatásáról szól – elutasítja.  

 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

2. n a p i r e n d  

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal 

összefüggő feladatokról  

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 9 

ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

243/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 

Hajdúsámson Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal 

összefüggő feladatokról szóló előterjesztés 3. sz. határozati javaslatát – mely az önkormányzat 

tulajdonában lévő, ivóvíz víziközmű-vagyon üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés 

közös megegyezéssel megszüntetéséről szól – elutasítja.  

 

 

 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

 

 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

 

 

2. n a p i r e n d  

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal 

összefüggő feladatokról  

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 0 igen szavazattal – 11 

ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

244/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 

Hajdúsámson Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal 

összefüggő feladatokról szóló előterjesztés 4. sz. határozati javaslatát – mely az ivóvíz 

víziközmű vagyon működtetése érdekében üzemeltetési szerződés megkötéséről szól – 

elutasítja.  

 

 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

3. n a p i r e n d  

Előterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

245/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúsámson Város 

Önkormányzata és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

 

A Képviselő-testület kéri a költségvetési szervek vezetőit, hogy a negyedik negyedév 

gazdálkodás során továbbra is 

- fokozott figyelmet fordítsanak a takarékos gazdálkodásra, az előirányzatok 

felhasználására, 

- elsősorban a kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadásokra vállaljanak 

kötelezettséget, hogy a pénzügyi stabilitás egész évben fenntartható maradjon. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetőket 

értesítse. 

 

Határidő: 2014. december 15. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

5. n a p i r e n d  

Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 26/2013. (X. 10.) 

önkormányzati rendelet módosítása tárgyában  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

246/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni 

Tagintézményének két telephelyén a tanulók étkeztetését továbbra is a Sodexo Magyarország Kft 

szolgáltassa 2014/2015. tanév végéig, legkésőbb 2015. június 30. napjáig. 

  

A Képviselő-testületet felkéri a Polgármestert, hogy a Sodexo Magyarország Kft-vel a vállalkozási 

szerződést hosszabbítsa meg és az étkeztetés biztosításához szükséges valamennyi intézkedést tegye 

meg. 

 

 

Határidő: 2014. december 15. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

6. n a p i r e n d  

Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

247/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdúsámson 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2014. január 31. napján kötött és a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 

felülvizsgált „Együttműködési Megállapodás” helyébe a melléklet szerinti „Együttműködési 

Megállapodás”-t fogadja el, mely 2014. november 27. napján lép hatályba. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodást az 

önkormányzat nevében aláírja és a döntésről az Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét 

értesítse. 
 

Határidő: 2014. november 27. 
Felelős: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző 

 
 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

7. n a p i r e n d  

Előterjesztés bankszámlaszerződés meghosszabbítása tárgyában 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

248/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Hajdúsámson 

Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére számlavezetési szolgáltatási feladatok 

ellátására a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetet jelöli meg 2015. január 01- 2015. december 

31. napjáig tartó határozott időtartamra. Ennek érdekében az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2014. december 31. napjáig fennálló határozott idejű szerződéseit meg kívánja 

hosszabbítani 2015. december 31. napjáig. 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata és költségvetési szervei likviditási helyzetének 

biztosítása érdekében élni kíván a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény adta lehetőséggel és a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettel 2015. december 

31. napjáig fennálló 50 millió forint összegű folyószámla hitel-keret szerződést meg kívánja 

kötni. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak alapján a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 Költségvetési szervek vezetői 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

     Bagolyné Szűcs Mariann sk.                  Antal Szabolcs sk. 

                      jegyző             polgármester  

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

8. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ hajdúsámsoni 

intézményeiben közfoglalkoztatás önerejének biztosítására 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

249/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Nyíradonyi 

Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ részére a közfoglalkoztatási pályázatához (a 

hajdúsámsoni telephelyen és a 2. sz. bölcsődében összesen 10 fő közfoglalkoztatásához) 

szükséges 263.207 Ft. saját forrás összegét rendelkezésre bocsátja. A képviselő-testület a 

támogatás fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a közfoglalkoztatás 

önerejére betervezett dologi kiadások terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet 

megalkotásakor a határozatban foglaltak tervezéséről intézkedjen, valamint a Nyíradonyi 

Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjét a határozatról értesítse! 

 

Határidő: értesítésre 2014. november 28. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

 

 

K I V O N A T 

 

 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

9. n a p i r e n d  

Előterjesztés Hamza Gábor polgármesteri juttatása tárgyában 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – 7 

ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

250/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hamza Gábor volt polgármester 

részére bruttó 1.565.400 Ft. összegű juttatás kifizetéséről szóló határozati javaslatot elutasítja. 

 

 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

10. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyeleten az év végi ünnepnapokon közreműködők 

megbízási díjának megállapítására  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

251/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Központi Orvosi 

Ügyeleten 2014. december 24, 25, 26. és 31. napján, valamint 2015. január 1. napján 

közreműködő: 

- orvos díját: 3.000 Ft/óra 

- ápoló díját: 2.000 Ft/óra 

- gépkocsivezető díját: 1.600 Ft/óra 

 

összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza az esetlegesen felmerülő munkaadói és 

munkavállalói járulékok összegét is. 

 

Az így megállapított 2014. évi emelt összegű díjra a központi orvosi ügyeletre 2014. évre 

betervezett költségvetési előirányzat fedezetet biztosít, míg 2015. január 1-i emelt összegű 

díjra a fedezetet a 2015. évi költségvetésben kell biztosítani. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ünnepnapokon a Központi Orvosi 

Ügyeleten közreműködőkkel a megbízási szerződést a fenti összegekkel kösse meg, a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2014. december 22. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

11. n a p i r e n d  

Előterjesztés Eszterlánc Óvoda kérelme a rehabilitációs hozzájárulás terhére 

foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának ügyében 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

252/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2015. évben 

befizetésre tervezendő Rehabilitációs hozzájárulás terhére az Eszterlánc Óvoda 2015. január 

01-től határozott időre a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig legkésőbb 2015. 

március 31. napjáig alkalmazhat megváltozott munkaképességű dolgozót. A foglalkoztatásnál 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításairól 

szóló 2011. évi CXCI. törvény 7. pontjában leírtakat kell alkalmazni, azzal a feltétellel, hogy 

többlet előirányzatra –sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékra – 

irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan (1 főnek a járulékkal együtt számított 

költsége nem lehet több évi 964.500 forintnál) és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból 

a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Eszterlánc Óvoda vezetőjét a döntésről 

értesíteni szíveskedjen és gondoskodjon arról hogy, az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 

rendeletébe kerüljön beépítésre a Rehabilitációs hozzájárulás terhére foglalkoztatott 

megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazásával kapcsolatos rendelkezés. 

 

Határidő: 2014. december 15. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

A kivonat hiteles:  



 

 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

11. n a p i r e n d  

Előterjesztés Eszterlánc Óvoda kérelme a rehabilitációs hozzájárulás terhére 

foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának ügyében 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

253/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2015. január 01-

től határozott időre a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig legkésőbb 2015. március 

31. napjáig alkalmazhat 6 fő pedagógiai asszisztenst. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Eszterlánc Óvoda vezetőjét a döntésről 

értesíteni szíveskedjen és gondoskodjon arról hogy, az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 

rendeletébe kerüljön beépítésre a pedagógiai asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos 

rendelkezés. 

 

Határidő: 2014. december 15. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 
 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 



 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

12. n a p i r e n d  

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

254/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt 

hatáskörében eljárva – Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési 

tervét – mely az önkormányzat valamennyi költségvetési szervére értelemszerűen vonatkozik 

– a melléklet szerint – j ó v á h a g y j a. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyott 2015. évi belső ellenőrzési tervben 

foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon  

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 

 



 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

13. n a p i r e n d  

Előterjesztés tulajdonosi jogok gyakorlásának polgármesterre történő átruházása 

tárgyában hozott 231/2014. (XI. 05.), 232/2014. (XI. 05.) öh. sz. határozatok módosítás 

miatt történő visszavonásáról 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

255/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonosi 

jogok gyakorlásának polgármesterre történő átruházása tárgyában hozott 231/2014. (XI. 05.), 

232/2014. (XI. 05.) és a 233/2014. (XI. 05.) öh. sz. határozatokat, azok módosítása miatt 

visszavonja. 

 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

Határidő: azonnal 

 

K.m.f.  

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 

 



 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

13. n a p i r e n d  

Előterjesztés tulajdonosi jogok gyakorlásának polgármesterre történő átruházása 

tárgyában hozott 231/2014. (XI. 05.), 232/2014. (XI. 05.) öh. sz. határozatok módosítás 

miatt történő visszavonásáról 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

256/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 41. § 4) bekezdése szerinti 

hatáskörében eljárva - mint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. (a 

továbbiakban: Zrt.) részvényese - határozza el, hogy a Zrt. közgyűléseire vonatkozóan, a 

tulajdonosi jogok gyakorlását átruházza a polgármesterre és egyúttal meghatalmazza, hogy az 

önkormányzat állandó képviseletét gyakorolja a Zrt. közgyűlésein. 

 

A polgármester akadályoztatása esetén, az önkormányzat állandó képviseletét az 

alpolgármester gyakorolja a fenti cégek közgyűlésein, illetve taggyűlésein. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a Zrt. rendes 

közgyűlésén történtekről a közgyűléseket követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen 

számoljon be. 

 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

 
K.m.f.  

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 

 



 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

13. n a p i r e n d  

Előterjesztés tulajdonosi jogok gyakorlásának polgármesterre történő átruházása 

tárgyában hozott 231/2014. (XI. 05.), 232/2014. (XI. 05.) öh. sz. határozatok módosítás 

miatt történő visszavonásáról 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

257/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 41. § 4) bekezdése szerinti 

hatáskörében eljárva - mint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: Kft.) résztulajdonosa - határozza el, hogy a Kft. taggyűléseire vonatkozóan, a 

tulajdonosi jogok gyakorlását átruházza a polgármesterre és egyúttal meghatalmazza, hogy az 

önkormányzat állandó képviseletét gyakorolja a Kft. taggyűlésein. 

 

A polgármester akadályoztatása esetén, az önkormányzat állandó képviseletét az 

alpolgármester gyakorolja a fenti cégek közgyűlésein, illetve taggyűlésein. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a Zrt. rendes 

közgyűlésén történtekről a közgyűléseket követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen 

számoljon be. 

 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

 
K.m.f.  

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 

 



 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

13. n a p i r e n d  

Előterjesztés tulajdonosi jogok gyakorlásának polgármesterre történő átruházása 

tárgyában hozott 231/2014. (XI. 05.), 232/2014. (XI. 05.) öh. sz. határozatok módosítás 

miatt történő visszavonásáról 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

258/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 41. § 4) bekezdése szerinti 

hatáskörében eljárva - mint a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat (a 

továbbiakban: Vállalat) résztulajdonosa - határozza el, hogy Vállalat taggyűléseire 

vonatkozóan, a tulajdonosi jogok gyakorlását átruházza a polgármesterre és egyúttal 

meghatalmazza, hogy az önkormányzat állandó képviseletét gyakorolja a Vállalat 

taggyűlésein. 

 

A polgármester akadályoztatása esetén, az önkormányzat állandó képviseletét az 

alpolgármester gyakorolja a fenti cégek közgyűlésein, illetve taggyűlésein. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Vállalat rendes taggyűlésén történtekről a 

taggyűléseket követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen számoljon be. 

 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

Határidő: folyamatos 

 
K.m.f.  

 

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 

 



 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

14. n a p i r e n d  

Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézményi tanácsába két fő delegálásáról  

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

259/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti  köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 73.§-ában, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 121. §. 

(3) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Intézményi tanácsába  

 

Balogh Józsefné és  

Urbánszki Károlyné  

 

képviselőket delegálja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját értesítse. 

 

Határidő: 2014. december 5. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

K.m.f.  

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 

 



 

K I V O N A T 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  
 

15. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosítására 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

260/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 322/2013. (XII. 19.) öh. sz. 

határozattal elfogadott 2014. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 

 

„A képviselő-testület ülésének időpontja és tervezett napirendjei: 

7.) 2014. december 18. (csütörtök) 

 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete módosítására 

  Előterjesztő: polgármester 

  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

    Jogi-Ügyrendi Bizottság 

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 

szabályairól 

  Előterjesztő: polgármester 

  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

    Jogi-Ügyrendi Bizottság 

 

3.) Előterjesztés a képviselő-testület és bizottságai 2015. évi munkatervére 

Előterjesztő: polgármester 

  Tárgyalja: minden bizottság 

4.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és 

igénybevételének szabályairól és a közterületek tisztán tartásáról szóló 5/2014. (III. 

12.) önkormányzat rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

  Tárgyalja: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság 

 

III. Közmeghallgatás helye, tervezett időpontja: 

 

2.) Helye:  Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 

 Ideje:  2014. december 1. 

 Téma:  Települési hulladék elkülönített gyűjtése” 

 
 

K.m.f.  

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 



A kivonat hiteles:  

 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

16. n a p i r e n d  

Előterjesztés a közutak karbantartására mart aszfalt beszerzése tárgyában  

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

261/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata képviselő Testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat 

2014. évi költségvetésében a 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción 

a dologi kiadások között rendelkezésre álló bruttó 4 millió forintból a helyi közutak 

karbantartására mart aszfaltot vásárol. 

 

A képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési bizottságot az eljárással kapcsolatosan a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 

 



 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

17. n a p i r e n d  

Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása tárgyában 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

262/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális 

és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az 1. 

számú mellékletként csatolt módosításokkal a 2. számú mellékletként csatolt Nyíradonyi 

Szociális és Gyermekjóléti Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását 

elfogadja.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse a döntésről, 

továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Antal Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 

 



 

K I V O N A T 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtök) 

de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből  

 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

263/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(III.28.) számú rendelete 14.§ (3) 

bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést  

elfogadja:  

 

   19/2014.(II.05.), 174/2014.(VI.26.), 200/2014.(IX.11.), 201/2014.(IX.11.), 

202/2014.(IX.11.), 203/2014.(IX.11.), 204/2014.(IX.11.), 205/2014.(IX.11.), 

206/2014.(IX.11.), 207/2014.(IX.11.), 208/2014.(IX.11.), 209/2014.(IX.11.), 

210/2014.(IX.11.),          211/2014.(IX.11.),           213/2014.(X.09.),            217/2014.(X.22.),  

218/2014.(X.22.),            219/2014.(X.22.),           220/2014.(X.22.),            230/2014.(XI.05.), 

234/2014.(XI.05.),          235/2014.(XI.05.),          236/2014.(XI.05.). 

 

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

lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét. 

  

Határidő: 2014. december 10. 

Felelős:     Bagolyné Szűcs Mariann jegyző 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

   Bagolyné Szűcs Mariann sk.                Antal Szabolcs sk.  

                     jegyző             polgármester  

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 


