
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
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Ikt. sz.: 11754-1/2013. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 9-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
(A képviselő-testületi ülés napirendjének meghatározása.) 

 
60/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 9-i 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Napirend: 
 
1.) Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2012. évi 

működéséről. 
Előadó: főmérnök 
             Hajdú Volán képviselői  

 
2.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről. 

Előadó: jegyző 
        városi rendőrkapitányság vezetője  

             intézmények vezetői  
 
3.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletek módosítására. 
 Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője  
 
4.) Előterjesztés Hősök tere (Emlékezés tere) pályázatból kimaradt szakasznak 

felújításáról. 
Előadó: jegyző 

 
5.) Előterjesztés az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatások” pályázati lehetőséggel kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

 
6.) Előterjesztés a debreceni repülőtérre orosz turistákat szállító charterjáratok 

marketingjének támogatására. 
Előadó: jegyző 

 
7.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
Előadó: igazgatási irodavezető 

 
8.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről. 

Előadó: polgármester 
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9.) Válasz a Nádudvari út - Dózsa György út kereszteződésben a nemesített 
padkával kapcsolatos interpellációra. 
Előadó: főmérnök 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.) Előterjesztés szociális bérlakás kiutalására. 
      Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

(Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2012. évi működéséről.) 
 
61/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszoboszló város területén 2012. 
évben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás főbb tapasztalatairól 
készített beszámolójában foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:  
 

(Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről.) 
 
62/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról szóló, 2012. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2014. május 31. 
 

(Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletek módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013.(V. 09.) rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú 
rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítására 

 
Hajdúszoboszló város Önkormányzatának képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 
9. § (3) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2004. évi CXL. tv. 19. § (2) bekezdésében, 
és a 28/B. § (2) bekezdésében, illetve 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) 
pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37. § (1) bekezdésének d) 
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pontjában, a 38. § (1), (9)-(10) bekezdésében, 45. § és 46. §-aiban, 48. § (4) 
bekezdésében, valamint az 50. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésének a), 
b), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A R. 3. § (7) bekezdésének (2) pontjának d) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
d) köztemetés megtérítés alóli mentesítésről a 11. § (3) bekezdése alapján dönt. 
 

2.§ 
 
A R. 6. § (2) bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
e) pszichiátriai, vagy szenvedélybetegsége miatt átmenetileg munkavégzésre 
alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésben részesül, terápián vagy 
rehabilitációban vesz részt, vagy abban való részvételt vállalja. 
 

3.§ 
 
A R. 8. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(2) Alkalmanként átmeneti segély adható, ha: 
A kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő, egyedül álló esetén 200 
%-át nem haladja meg. 
 

4.§ 
 
A R. 8. § (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(10) Rendkívül indokolt esetben a Bizottság jövedelem vizsgálat nélkül is adhat 
évenként és családonként maximum 50.000.- Ft átmeneti segélyt. 
 

5.§ 
 
A R. 9. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
b) családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 250%-át, egyedül álló 
esetén a 300%-át nem haladja meg. 
 

6.§ 
 
A R. 9. § (5)-(6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(5) A segély minimális összege: 

a) 55.000.- Ft, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, 

b)  45.000.- Ft, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
a nyugdíjminimum 150%-200% között van, 
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c) 35.000.- Ft, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
a nyugdíjminimum 200%-250% között van. 

 
(6) Egyedülálló kérelmező esetén a jövedelemhatárt kategóriánként 50%-kal 
növelten kell figyelembe venni. 
 

7.§ 
 
A R. 11. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(1) A polgármesternek kell gondoskodni az elhunyt személynek közköltségen 
történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) – a halálesetről való 
tudomásszerzést követő 21 napon belül –, ha Hajdúszoboszló közigazgatási 
területén hunyt el és nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles személy, 
illetve a temetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 
 

8.§ 
 
A R. 14. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Méltányosságból – egy év időtartamra – közgyógyellátásra jogosult az a 
szociálisan rászorult személy, 
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, valamint a havi 
rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 12%-át,  
b) aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, valamint a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költsége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 12%-át. 
 

9.§ 
 
A R. 10/A. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A szociális célú tűzifa iránti kérelmeket minden év március 31 napjáig lehet 
benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő. 
 

10.§ 
 
A R. 1. számú mellékletének 3. és 6. pontjában felsoroltakból, kikerül a 
vagyonnyilatkozat. 
 

11. § 
 

Záró rendelkezések 
 
(1) E rendelet 2013. május 15-én lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekre is alkalmazni kell. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013. (V. 09.) számú rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008. (IX.18.) 
rendelet módosításáról 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1)-(2) 
bekezdéseiben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete az általa biztosított szociális ellátásokról alkotott – és az 1/2009. 
(I.29.), 8/2009. (IV.23.), 16/2009. (XI.26.), 6/2010. (III.25.), 10/2011. (III.31.), 
7/2012. (III.22.), valamint 6/2013. (III.21.) Ör-rel módosított – 20/2008. (IX.18.) 
rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A R. 8. § (2) bekezdése módosításra kerül az alábbiak szerint: 
 
„(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az ellátást igénylő, vagy törvényes 
képviselője terjeszti elő szóban vagy írásban a Szt. 93. § (1)-(4) bekezdéseiben 
foglaltak szerint. A szolgáltatás igénybevételi kérelmet formanyomtatványon, 
esetleg szóban is benyújtható. 
 
A kérelem benyújtásának helyeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.” 

 
2. § 

 
A R. 1. számú mellékletének címe kiegészül az alábbiak szerint: 
 
„A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ szakmai egységeinek 
címe, elérhetőségei, a kérelmek benyújtásának helyei” 

 
3. § 

 
A R. 9. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) A megállapodás tartalmát a Szt. 94/C. § (3) bekezdése, valamint az intézményi 
egységek szakmai programjának melléklete határozza meg.” 

 
4. § 

 
A R. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Az intézményi jogviszony megszűnik 

a) a HKSzSzK jogutód nélküli megszűnésével, 
b) a jogosult halálával, 
c) az ellátás igénybevételére kötött határozott idejű megállapodás esetén az 

abban megjelölt határidő lejártával, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései alapján az elhelyezés/szolgáltatás időtartama 
meghosszabbítható.” 
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5. § 
 

A R. 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) A HKSzSzK intézményvezetője az intézményi jogviszonyt megszünteti 
a) az igénybevevő, illetve törvényes képviselője kérelmére, 
b) ha a jogosult, illetve a fizetésre kötelezett a térítési díjat három hónapig nem 

fizeti meg, és fizetési kötelezettségét az intézményvezető írásbeli 
felszólításában meghatározott időpontig nem teljesíti, 

c) a jogosult másik intézménybe történő áthelyezése indokolt, 
d) a házirend súlyos megsértése esetén, 
e) intézményi elhelyezése nem indokolt.” 

 
6. § 

 
Jelen rendelet 2013. május 15-én lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

(Előterjesztés Hősök tere (Emlékezés tere) pályázatból kimaradt szakasznak 
felújításáról.) 

 
63/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Hősök 
terén (Emlékezés tere) a pályázatban nem szereplő kerékpárút és járda felújítását, 
a Magyar Mélyépítő Kft. árajánlatában szereplő bruttó 2.777.037,- Ft összegért, a 
2013 évi költségvetés általános I. tartaléka terhére. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatások” pályázati lehetőséggel kapcsolatosan.) 

 
64/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a pályázat 
benyújtásával az Egyesített Óvodai Intézmény Aranykapu Óvoda (4200 
Hajdúszoboszló, Arany János u. 8.) tagintézmények felújítására (épület 
hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje) vonatkozóan. A beruházás összköltsége 
28.083.575,-Ft, mely összeg tartalmazza a közfoglalkoztatási bérre és járulékra 
tervezett összeget is (1.404.179,-Ft). Az önerő mértéke  0,-Ft, hivatkozva 8/2013. 
(III. 29.) BM rendelet 1. § (4) bekezdésének a) pontjára. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
benyújtott pályázat támogatása esetén a pályázatban foglaltakat a megvalósításától 
számított 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően fenntartja. 
 
Hajdúszoboszló Váron Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: megvalósításra 2013. december 31. 
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Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés a debreceni repülőtérre orosz turistákat szállító charterjáratok 
marketingjének támogatására.) 

 
65/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Debrecen és 
Hajdúszoboszló, valamint turisztikai szolgáltatóik összefogásával, az orosz "1000 út 
Utazási Iroda” szervezésében megvalósuló, debreceni repülőtérre orosz 
vendégeket hozó charterjáratok marketing-tevékenységének segítésére a 
költségvetési általános I. tartalékból 15 000 euro összegű támogatást biztosít. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2013. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 143. § (4) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának véleményének kikérésével - 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az a 
14. életévét betöltött természetes, továbbá jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, illetve amely Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
közigazgatási területén a jelen rendeletbe ütköző magatartások valamelyikét követi 
el. 
 
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem 
alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek, vagy 
szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál. 
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II. fejezet 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartások 
 

A közterület rendjének, köztisztaságának megsértése 
 

2. § 
 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 
a) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) 

számú önkormányzati rendelet 3. §-ában, 4. § (2)–(4) bekezdésében 
meghatározottak szabályokat nem tartja be, 

b) plakátot, hirdetményt nem ilyen célra kijelölt helyre helyez ki, ideértve 
azt a személyt is, akinek érdekében azt kihelyezték, illetve engedéllyel 
kihelyezett plakátot, hirdetményt a rendezvényt követő 48 órán belül 
nem távolít el, 

c) közhasználatra szolgáló sétányon, játszótéren, parkban, ligetben, vagy 
egyéb zöldterületen a növényzetet elpusztítja, megcsonkítja, a padokat, 
illetőleg egyéb felszerelési tárgyakat megrongál, 

d) játszóteret, parkot, ligetet, vagy egyéb zöldterületet meg nem engedett 
módon vagy célra használ, 

e) zöldterületre, díszburkolatra járművel ráhajt, vagy azon parkol, 
f) a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 

5/2009. (I. 26.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott 
magatartási normákat megsérti,  

g) közterületi utca névtáblát jogosulatlanul eltávolít, 
h) közterületi utca névtáblát beszennyez, eltakar, vagy tájékoztató jellegét 

bármely más módon megszünteti, 
i) házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos 

kötelezettségét megszegi vagy házszámtáblát beszennyez, eltakar, 
vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti, 

j) szálláshelyet közterületen jogosulatlanul, engedély nélkül hirdet, vagy 
szálláshely-szolgáltatás igénybevétele céljából felkínál, avagy erre utaló 
magatartást tanúsít, 

k) a lomtalanítás során nem a közszolgáltató által megjelölt időpontban 
helyezi ki a közterületre a lomhulladékot. 

 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem 
közlekedési célú igénybevételéről szóló 3/2011. (I. 20.) számú 
önkormányzati rendeletben szabályozottakat megsérti, 

b) engedély nélkül utat megszüntet, elzár, az alatt vagy a felett 
építményt, vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást 
létesít, 

c) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó 
kötelezettségét megszegi, 

d) az utat, vagy az út műtárgyát megrongálja, 
e) a közlekedés biztonságát veszélyeztetve nem gondoskodik: 

ea) a munkaterület biztonságos körülkorlátozásáról, 
eb) a munkaterület szükséges kivilágításáról, 
ec) a korábbi helyreállítás szükségszerinti kijavításáról,  
ed) az útpálya vagy járda elszennyeződésének megakadályozásáról, 
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f)  a munkák befejezése után - az annak időtartamára ideiglenesen 
kihelyezett - közúti jelzéseket nem távolítja el, a megsérült 
forgalomtechnikai létesítményeket eredeti állapotukba nem állítja 
helyre. 

 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül földút, vagy stabilizált földút 
területén építési törmeléket helyez el, 

b) a földút, vagy stabilizált földút területének locsolásával a földút állagát 
rongálja, járhatóságát veszélyezteti, művelés alá vonja. 

 
Hajdúszoboszló város jelképeinek megsértése 

 
3. § 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a város 
címerét, vagy zászlóját 

a) pártpolitikai célokra, vagy választási kampányban felhasználja, 
b) jogosulatlanul előállítja, használja vagy forgalomba hozza, 
c) a címert, vagy a zászlót erkölcsi érzületet sértő módon megrongálja, vagy 

megsemmisíti. 
 

Az élhető környezet védelme 
 

4. § 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) engedély nélkül ültet fát közterületre és nem tartja be az ültetésre vonatkozó 
szabályokat, 

b) jogellenesen fát vág ki. 
 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a 

helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) számú 
önkormányzati rendelet III. fejezetében foglaltakat (víz és vízbázis védelme), 
valamint IV. fejezet 22. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat (zaj- és 
rezgésvédelem) megszegi. 

 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a 

helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) számú 
önkormányzat rendelet V. fejezetében foglalt, a levegő védelmével kapcsolatos 
rendelkezéseket megsérti. 

 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X. 18.) számú önkormányzati 
rendeletben, 

b) a települési folyékony hulladék szállításáról és kezeléséről szóló 33/2007. 
(XII. 13.) számú önkormányzati rendeletben, valamint 

c) az állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak 
meghatározásáról szóló 11/2008. (VI. 12.) számú önkormányzati 
rendeletben foglalt szabályokat és igénybevételi kötelezettséget megsérti. 
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A temető rendjének védelme 
 

5. § 
 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 
a) a köztemető üzemeltető vagy a temetkezési tevékenységet végzőnek 

kizárólagos feladatát képező tevékenységet hozzájárulás nélkül lát el, 
b) sírhelyet, sírbolthelyet, urnafülkét más részére elad, illetve síremlék, sírbolt 

eladását előzetesen a köztemető üzemeltetőjének nem jelenti be, 
c) sírhelyen meg nem engedett kialakítási munkát végez, illetve nem kér 

hozzájárulást síremlék, sírbolt építésére vagy nem tartja be a köztemetőre 
vonatkozó előírásokat, 

d) a köztemetőben lévő tárgyakat hozzájárulás nélkül elszállít, 
e) keletkezett hulladékokat nem a kijelölt szemétgyűjtőben helyezi el, 
f) a köztemetőben engedély nélkül közlekedik járművel, vagy állatot –

vakvezető, segítő, szolgálati és jelzőkutya kivételével - visz be, 
g) a sírok tartozékai állagát sértő tevékenységet végez, 
h) a köztemető méltóságát sértő magatartást tanúsít, 
i) építési anyagokat, segédeszközöket sírhelyek között engedély nélkül, 
vagy engedélyezett időtartamon túl tárol. 

 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) köztemetőnek ki nem jelölt területen halottat temet el, 
b) halottat temet el, vagy hamvakat helyez el olyan köztemetőben, amelynek 

lezárását elrendelték, 
c) koporsót, sírhelyet vagy sírboltot a hatóság engedélye nélkül eltávolít, 

vagy felnyit, 
d) engedély nélkül urnát temetési helyre elhelyez, vagy onnan eltávolít. 

 
Az állattartás szabályainak megsértése 

 
6. § 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) közterületen engedély nélkül állatot tart, legeltet, 
b) a város közterületein galambot etet, 
c) a tulajdonában, vagy használatában lévő épület utcai homlokzatán lévő 

madárfészkelő helyek alatti közterületet a madarak okozta 
szennyeződésektől nem tisztítja meg, 

d) ebet nem az erre kijelölt helyen futtat. 
 

III. fejezet 
 

Jogkövetkezmények és eljárási szabályok 
 

7. § 
 

(1) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki. 
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(2) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírság szabható ki. 

 
8. § 

 
(1) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási bírság kiszabásával 
kapcsolatos eljárásokban a jegyző jár el, míg helyszíni bírság kiszabására a 
közterület-felügyelő jogosult. 

 
(2) Az eljárás lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
IV. fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
9. § 

 
(1) Ez a rendelet 2013. május 15-én lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után elkövetett magatartásokra 

kell alkalmazni. 
 

(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.) 
 
66/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között 
történt eseményekről 2013. április 18-án adott tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
K.m.f. 

 
Dr. Sóvágó László sk.                               Dr. Vincze Ferenc sk. 
      polgármester                        jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2013. május 16. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


