
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2009.(VI.25.), 45/2009. (X.29.), 50/2009. (XI.26.) és a 2/2011. (I.27.) Önk. 

rendeletekkel módosított 

43/2008. (IX.12.) Önk. rendelete 

 

a Hajdúböszörmény Kártyáról1, valamint a  

hajdúböszörményi lakosság kulturális,- sport,- és egyéb 

 szabadidős tevékenyégének támogatásáról és a kommunikációs 

szolgáltatásokról2 

  

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének 

felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

E rendelet (a továbbiakban: R.) célja, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Hajdúböszörmény Kártya3 kiadásával is kifejezésre juttassa 

Hajdúböszörmény Város és annak lakosai közötti szoros kapcsolatot, összetartozást, 

valamint a Hajdúböszörmény Kártya4 használata útján - a jelen R. alapján - a legalább 

5 éve hajdúböszörményi lakóhellyel rendelkező természetes személyek számára 

kedvezményes belépést biztosítson a R. függelékében meghatározott jogi személyek 5, 

illetőleg szervezetek kulturális,- sport,- és egyéb szabadidős tevékenységgel 

kapcsolatos rendezvényeire, illetőleg az általuk nyújtott, ilyen jellegű szolgáltatások 

kedvezményes igénybevételére.  

 

A rendelet célja továbbá a kedvezményt nyújtó kulturális tevékenységet végző 

jogi személy által ellátott egyes szolgáltatások meghatározása. 6 

 

A rendelet személyi hatálya 
 

2. § 

A R. személyi hatálya a legalább 5 éve hajdúböszörményi lakóhellyel rendelkező 

természetes személyekre, a kártyát elfogadó beváltóhelyekre természetes és 

jogi személyekre terjed ki. A Hajdúböszörmény Kártya7 a lakcímet igazoló 

kártyával együtt érvényes. 

 

                                                 
1 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
2 Kiegészítette: 45/2009. (X.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2009. november 01-től. 
3 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
4 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től 
5 Módosította: a 45/2009. (X.29.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2009. november 01-től. 
6 Kiegészítette: a 45/2009. (X.29.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2009. november 01-től. 
7 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 



II. fejezet 

A kedvezmények köre és mértéke 
 

3. § 

(1) A Hajdúböszörmény Kártyával8 a R. alapján az annak függelékében 

meghatározott jogi személyeknél9, cégeknél illetőleg szervezeteknél az ott 

meghatározott mértékű kedvezmények vehetőek igénybe. 

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt kedvezmények bérlet, csoportos jegy vásárlása során 

nem érvényesíthetőek, más kedvezménnyel nem vonhatóak össze. 

 

 (3) A Hajdúböszörmény Kártya10 kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a 

kedvezmény igénybe vételét. 

 

 (4) Az egyes jogi személyek 11 és szervezetek a kártya emblémáját és a kedvezményt 

mértékét jól látható helyen kötelesek elhelyezni. A Hajdúböszörmény Kártya12 által 

kedvezményt nyújtó jogi személyek 13(szervezetek) kötelesek a kártya felhasználást 

szabályzatban rögzíteni.  

 

(5) A Hajdúböszörmény Kártya14 elfogadóhelynek bármely Hajdúböszörményi 

székhelyű, vagy Hajdúböszörményi telephellyel rendelkező, Hajdúböszörményben 

működő vállalkozás jelentkezhet írásban Hajdúböszörmény Város Jegyzőjénél. A 

Hajdúböszörmény Kártyához15 való csatlakozás minden esetben ingyenes.  A 

jelentkezők a polgármesterrel külön megállapodást kötnek, melyben tisztázni kell a 

kedvezmények körét és mértékét.  

  

 (6) A kedvezmények köre a polgármester által megkötött külön megállapodás alapján 

változhat, melyről Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a lakosságot - a változást 

megelőzően legalább 30 nappal - a helyben szokásos módon tájékoztatja. 

 

III. fejezet 

A Hajdúböszörmény Kártya16 igénylése, kibocsátása 

 
4.§17 

(1) A Hajdúböszörmény Kártyát18 a HB AGORA Kft.19 hajdúböszörményi 

irodájában (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.) lehet igényelni. Az elektronikus 

adatrögzítés és szerződéskötés után a kártya helyben kerül elkészítésre és 

kiadásra  A kártya igénylése során a személyazonosság és a lakcím igazolására 

alkalmas okmányra van szükség. A kártya a következő adatokat tartalmazza: 

                                                 
8 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
9 Módosította: a 45/2009. (X.29.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2009. november 01-től 
10 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
11 Módosította: a 45/2009. (X.29.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2009. november 01-től 
12 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
13 Módosította: a 45/2009. (X.29.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2009. november 01-től 
14 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
15 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
16 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
17 A 4. §-t módosította a 28/2009.(VI.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2009. július 01-től. 
18 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
19 Módosította: a 2/2011. (I.27.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2011. február 01-től 



Név, Anyja neve, Lakcím, Születési hely, Születési idő, Érvényességi idő, Kártya 

sorszáma, a kártya igénylés száma /hanyadik kártyát állították ki a lakos részére/.  
 

(2) A HB AGORA Kft.20 az igénylésekről elektronikus nyilvántartást vezet, 

melyhez való hozzáférés a Polgármesteri Hivatal illetékesei számára 

folyamatosan biztosított. 

 

(3) A Hajdúböszörmény kártya21 elvesztése esetén a HB AGORA Kft.22 új kártyát 

állít ki. 

 

(4) Az első Hajdúböszörmény Kártya23 mindenki számára ingyenes, azonban 

annak elvesztése esetén a pótkártya költségeit az igénylő köteles megfizetni. 

 

IV. fejezet 

A Hajdúböszörmény Kártya24 érvényessége 

 

5. §25 

(1) A Hajdúböszörmény Kártya26 a kiadás évében érvényes. A kártyát minden évben 

érvényesíttetni kell a HB AGORA Kft.27 hajdúböszörményi irodájában. 

(2) Az érvényesítés ingyenes. 

 

V. fejezet 

A Kártya érvénytelenítése 

 

6. § 

(1) Amennyiben a kártya tulajdonosa a kártyaigénylési feltételeknek már nem felel 

meg, úgy a kártya a jogosultság megszűnésének napját követően nem használható fel. 

 

(2) Az elvesztett kártyák az elvesztés tényének bejelentését követően nem 

használhatók fel. Ebben az esetben a jogosult számára új kártyát kell kibocsátani. 

 

(3) A jogosultság megszűnésének, valamint az elveszett kártya bejelentésének tényét 

nyilvántartásba kell venni. 

 

VI. fejezet28 

Kommunikáció 

7. § 

A függelék 1. pontjában meghatározott jogi személy: 

− szervezi és fenntartja az egyének, szervezetek közötti kölcsönös előnyökön 

alapuló interaktív kapcsolatot (Public Relations), az ezzel kapcsolatos 

kommunikációt, nyilvánosságot. 

                                                 
20 Módosította: a 2/2011. (I.27.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2011. február 01-től 
21 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
22 Módosította: a 2/2011. (I.27.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2011. február 01-től 
23 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
24 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
25 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 
26 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től 
27 Módosította: a 2/2011. (I.27.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2011. február 01-től 
28 Megállapította: a 2/2011. (I.27.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2011. február 01-től 



− kizárólagosan megszervezi, ellátja és dokumentálja a hazai és az Európai Uniós 

forrásokból származó pályázatok megvalósítása során a PR feladatokkal 

kapcsolatos pályázati vállalásokat, amennyiben a szolgáltatás becsült költsége 

eléri vagy meghaladja a beszerzés megindításakor érvényben lévő 

közbeszerzési értékhatárt. 

− a pályázat kommunikációjának keretében rendezvényeket szervez, biztosítja a 

nyomtatott, elektronikus és on-line médiában történő megjelenést és minden 

olyan PR eszközt, amelyek által az időben szükséges és elegendő információk 

megléte és a részvétel a döntések kialakításában biztosított. 

− kommunikációs feladatai körében közreműködik a menedzselt projekt 

megvalósításának kockázat és válsághelyzet figyelésében, szükség szerint a 

kommunkációs szempontú krizismenedzsment előkészítésének folyamatában is. 

- gondoskodik a szervezeti és a lakossági kommunikáció érdekében a szükséges 

információs anyag és kiadvány készítéséről és bemutatásáról, fotó 

dokumentáció készítéséről, a projekthez való pozitív szemléletmód kialakítása 

érdekében kisebb értékű szóróajándék terjesztéséről tekintettel a 

környezetvédelmi szempontokra. 

 

VII. fejezet 29 

Értelmező rendelkezések 

 

8. § 

A személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányok: 

a./ a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, 

b./ személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követően 

kiállított vezetői engedély, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (lakcímigazolvány). 

Kiskorú esetében a szülő, illetve törvényes képviselő köteles igazolni a 

gyermek személyazonosságát (személyi lap/lakcímigazolvány). 

 

VIII. fejezet 30 

Záró rendelkezés 

 

9. § 

 

Jelen rendelet 2008. október 01-jén lép hatályba. 

 

Hajdúböszörmény, 2008. szeptember 11. 

 

Kiss Attila 

polgármester 

Dr. Ficsor László 

jegyző 

 

                                                 
29 Számozását módosította: a 45/2009. (X:29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2009. november 01-től. 
30 Számozását módosította: a 45/2009. (X:29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2009. november 01-től. 

 



 

1. számú melléklet31 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Az 1. számú mellékletet módosította az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 



A 43/2008. (IX.12. ) Önk. rendelet melléklete 

 

 

Igénylőlap 

„Hajdúböszörmény Kártya32” 

 

 

A megfelelő aláhúzandó: 

 

▪ Első, új kártya igénylése 

 

▪ Lejárt kártya helyett új kártya igénylése 

 

▪ Kártya érvényesítése 

 

▪ Elveszett kártya pótlása 

 

 

 

Az igénylő jelen nyilatkozatával hozzájárul, hogy a kártya igényléséhez a  

43/2008. (IX.12. ) Önk. számú rendeletben meghatározott személyes adatait a 

rendeletben meghatározott szervek a „Hajdúböszörmény Kártya33” kiadása 

céljából kezeljék. Jelen hozzájárulás a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított 1992. évi LXIII. 

törvény 3. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulásnak minősül. 

 

Kelt: ………………………………….. 

 

 

…………………………….. 

az igénylő aláírása 

 

 

 

Kérjük az igénylőlapot nyomtatott betűvel kitölteni! 

 

Melléklet: 1 db. 2 X 2 cm –es színes, 1 évnél nem régebbi fénykép, 

amelyet nem kell felragasztani. (6 éves korig nem szükséges)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től 
33 Módosította: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től 



 

 

A 43/2008. (IX.12. ) Önk. rendelet függeléke 

 

 

 Kedvezményt nyújtó jogi személy34 Kedvezménnyel 

érintett szolgáltatás 

Kedvezmény 

mértéke 

% 

1. Szabadhajdú Közművelődési Média 

és Rendezvényszervező Nonprofit 

Kft.  

- Felnőtt színházi 

előadások 

belépőjegyeire 

5 % 

 

2. Hajdúböszörményi Tájházak 

üzemeltetője 

- Belépőjegyek 10 % 

 

3. Városgazdálkodási Kft.  - Strand és 

Fedettuszoda 

belépőjegyekre 

 

20 %35 

 

 

4. Városi Sportszolgáltató Kft - Rendezvények 

esetén 

10% 

5.36 Progressz Ingatlanforgalmazó és 

Kereskedelmi Kft. 

A Petőfi Ház 

sajátszervezésű 

rendezvényeinek 

belépőjegyeire 

10% 

 

 
 

 

 

                                                 
34 Módosította: 45/2009. (X.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2009. november 01-től. 
35 Módosította: 45/2009. (X.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2009. november 01-től. 
36 Kiegészítette: az 50/2009. (XI.26.) Önk. számú rendelet. Hatályos: 2010. január 01-től. 


