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Jogszabályi keretek összefoglalása:
Önkormányzati jogkörnyezet kialakulása
A magyar önkormányzati rendszer kialakításával a rendszerváltozás, a demokratikus jogállam egyik alapintézménye jött létre. Alkotmányunk (1949. évi XX. tv.) a helyi önkormányzáshoz való jogot a községek, a városok, a főváros és kerületei és a megyék választó-polgárainak közösségét megillető, kollektív jogként határozta meg. Az alkotmányos rendelkezések értelmében az önkormányzás lényegében nem más, mint a helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) szerint a helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok adott helyi közössége közvetlenül vagy választott képviselői útján, önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeket.
A magyar önkormányzat fogalma tehát a helyi önállóság, a helyi adó és az átfogó felelősség hármas alapelvére épül.
A jogi szabályozásban az Alkotmány 44/A. §-a rögzíti, az Ötv. pedig lényegében megismétli a helyi önkormányzatok alapjogait, s rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok alapjogaik tekintetében egyenlőek, kötelezettségeik azonban eltérőek lehetnek. A magyar alkotmányos szabályozás az önkormányzatok jogainak, hatáskörének gyakorlását bírsági védelemben részesíti, és felhatalmazza az önkormányzatokat és a választópolgárokat arra, hogy az önkormányzáshoz való jog sérelme esetén az Alkotmány-bírósághoz forduljanak. Az önkormányzati működés legfontosabb alapelvei:
	Az önkormányzáshoz való jogot a választópolgárok közössége elsősorban választott képviselői útján gyakorolja, de lehetőségük van - a helyi népszavazás és népi kezdeményezés intézményén keresztül — meghatározott esetekben a közvetlen joggyakorlásra is. A képviselő-testületek önkormányzati ügyekben önállóan szabályoznak és igazgatnak, döntéseik pedig csak törvényességi okból, bíróság által bírálhatók felül.

Az önkormányzatok önálló tulajdonnal rendelkezhetnek, bevételeikkel önállóan gazdálkodnak, vagyonuk elkülönített részével a saját felelősségükre — törvényben meghatározott keretek között — vállalkozásban vehetnek részt.
Az önkormányzati feladatok ellátása érdekében a feladatokkal arányban álló állami támogatásokban részesülnek és saját bevételre jogosultak, törvényi keretek között megállapíthatják a helyi adók fajtáit és mértékét.
Az önálló szervezetalakítási jog alapján a képviselő-testület — jogszabályi keretek között — önállóan alakíthatja ki szervezetét és határozhatja meg működési rendjét.
A képviselő-testület önkormányzati jelképeket, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat.
	A feladatok közös ellátása érdekében szabadon társulhat más helyi képviselő-testületekkel. Az önkormányzatok érdekeik képviseletére önálló érdekszövetségeket hozhatnak létre, tevékenységi körüket illetően együttműködhetnek külföldi helyi önkormányzatokkal, állami jóváhagyás nélkül tagjai lehetnek nemzetközi önkormányzati szervezeteknek is.
Az önkormányzati törvény elfogadásán túl ebben az időszakban több olyan törvényt alkotott meg az Országgyűlés, amelyek az önkormányzati rendszer mozgásterének kiszélesítésére irányultak.
	az ún. hatásköri törvény biztosította az önkormányzati működést addig, amíg nem kerültek megalkotásra a feladat- és hatásköröket rendező egyes ágazati törvények;
	a gazdasági önállóság megteremtésében a helyi adókra vonatkozó törvény mellett az

önkormányzati vagyontörvény
	kialakult a cél- és címzett támogatási rendszer működésének jogi háttere, melynek szervezeti keretei forrásokat biztosítanak a helyi önkormányzatok fejlesztéseihez;

az önkormányzati rendszer kialakításában jelentős szerepet kapott az 1992-ben elfogadott, a köztisztviselők jogállásáról rendelkező törvény.
	Az Ötv. első átfogó módosítására 1994-ben (1994. évi LXIII. tv.) került sor. A módosítás célja az volt, hogy önállóbban, eredményesebben, kevesebb belső feszültséggel működjenek az önkormányzatok.
Hajdúhadház Város Önkormányzata, hivatalának szervezetfejlesztése során további a helyi rendeleti szinten megjelenő és érvényesülő szempont rendszert vett figyelembe. Ezek közöl a legfontosabb „A közigazgatási rendszer korszerűsítésének programja" a 2198/2003. (IX.1.) számú kormányhatározat, mely az alábbi szándékok, célok érvényesítése mellett szerveződik:
	az önkormányzatiság alapértékeinek megőrzése, a helyi adó további fejlődésének lehetővé tétele;
	a regionális szemlélet előtérbe helyezése;
	a társulásos, kistérségi, regionális feladatellátás ösztönzése;
	az önkormányzati rendszer hatékony működésének elősegítése, új anyagi és emberi erőforrások bevonása;
	a közszolgáltatások színvonalának emelése, a „legmagasabb szintű szolgáltatást a legközelebb vinni az állampolgárhoz" elv alapján.

A működésre vonatkozó további jogszabályi keretek (időrendi felsorolásban):
1990. V. törvény az egyéni vállalkozásról
	1990. LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
	1990. XCIII. törvény az illetékekről
	1991. XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
	1991. XLI. törvény a közjegyzőkről
	1991. IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
	1992. XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
	1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
	1992. XXXVIII. törvény az államháztartásról
	1992. LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Adatvédelmi törvény)
	1992. LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
	150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
	10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szak mai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
	11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
	1995. LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (levéltári törvény)
	1996. LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról
	1997. XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
	1997. C. törvény a választási eljárásról
	7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról
	157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról
	249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól
	2001. XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
	2003. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
	193/2003 (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
	2004. CXXIV. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
	2004. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)
	34/2004. (XI.19.) IM rendelet az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról
	2005. XC. törvény az elektronikus információszabadságról
	3/2005. (III. 18.) IHM rendelet Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
	193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
	194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés szolgáltatókra vonatkozó követelményekről
	195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes
	12/2005. (X. 27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól
	13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól
	305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
	18/2005. (XII. 27) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
	335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
	2006. LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
	16/2006. (IV. 6.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
	24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverrel szemben támasztott követelményekről
	24/2006. (V. 18.) IM rendelet Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
	12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról
	2007. C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
	11/2007 (III. 28.) MeHVM-ÖTM együttes rendelet az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
	1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat a közigazgatási informatikai feladatok kormányzati koordinációjáról
	182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerről
	37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
	34/2007. (XII. 29.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól
	114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
	2008. évi XXV. törvény az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról
	2008. LXI. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
	2008. CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
	9/2008. (IK 2.) IRM utasítás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Iratkezelési Szabályzatának és a Minősített Adatok Kezelési Szabályzatának közzétételéről
	2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről
2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról
	2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről

222/2009. (X.14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről
29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
	292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
	316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről
	2010. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
	2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról


ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKrendelet száma
rendelet tárgya
rendelet alkotásra felhatalmazó jogszabály hely(ek)
5/1992.(V. 28) 
a város önkormányzata jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról
1990. évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdés a) pont
24/1995. ( XII. 04.) 
 a város helyi ünnepnapjának meghatározásáról
1990. évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdés a.) pont
13/1997. (V.30.)
 az alapvetően helyi lakossági érdekeket szolgáló közút építésére magánszemélyek, jogi személyek és az önkormányzat közötti együttműködésről
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdés, figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben foglaltakra
13/2000. (V. 15.) 
 a „Város Kiváló Pedagógusa” díj adományozásáról
1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) bek. a) pont
20/2000. (X. 30.)
a „Művészeti Életműdíj”  adományozásáról
1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) bek. a) pont
9/2002. (VI.26.) 
a város közterületeinek rendjéről, a közterület használatáról, valamint a köztisztaság fenntartásáról
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdés
11/2002.(VII. 29.)
a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról
az 1997. évi CLIV. tv. 152.§. (2) bekezdés, a 2000. évi II. tv. 2.§. (2) bekezdés, a 2001. évi CVII. tv. 25.§. (7) bekezdés
42/2004.(XII.03.) 
a vásárokról és a piacokról
1949. évi XX. tv. 44/A § (1) bekezdésének a) pont
15/2005.(VII. 08.) 
az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdés, az 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (2) bekezdésének b) pontja, a 117.§ (2)-(4) bekezdései és a 124.§ (21) bekezdés a) pontja
10/2006.(III.31.) sz. 
az elektronikus ügyintézés bevezetéséről
2004 évi CXL törvény 160.§ (1) bekezdés, 1990. évi LXV törvény 16.§ (1) bekezdés
12/2006.(III.31.) 
a sport támogatásáról
1990. évi LXV. tv. 8.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására, illetve a 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
30/2006.(XII.08.)
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének helyi szabályairól
1993. évi LXXXVIII. törvény 3.§ (l)-(2) bekezdés, 12.§ (5) bekezdés, 13.§ (1)-(2) bekezdés, 34.§, 53.§ (1) bekezdés, 84.§ (1)-(2) bekezdés, 86.§ (l)-(2) bekezdés
15/2007.(VII.02.)
„Hajdúhadház Város Díszpolgára”, a „Földi János kitüntető cím” és a „Bocskai István kitüntető cím” adományozásáról
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdés
8/2011.(II.24.) 
a város 2011. évi költségvetéséről
1990. évi LXV. tv., 1992. évi XXXVIII. tv.,  a 292/2009.(XII. 19.) Kormányrendelet, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. sz. tv.
12/2011.(IV.21.) 
Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
1992. évi XXXVIII. tv. 82.§
21/2011.(VIII.18.) 
a helyi építésügyi szabályzatról és szabályozási tervről 
1949. évi XX. tv  44/A. § (2) bekezdés, a 1990. LXV. tv.16.§ (1) bekezdés, Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ -a, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló többször módosított 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet
5/2012.(II.17.) 
a város 2012. évi költségvetéséről
1990. évi LXV. tv., Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.,  a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. sz. tv.
7/2012.(III.08.) 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól
1993. évi III. tv 10.§ (l) bekezdés, 25.§ (3) bekezdés b) pont, 26.§, 32.§ (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 33. § (7) bekezdés,   37.§ (1) bekezdés d) pont, 37/A.§ (3) bekezdés, 38. § (9) bekezdés, 43/B §, 45.§ (1) bekezdés (2) bekezdés, (3) bekezdés és  (4) bekezdés, 46.§ (1) bekezdés és (3) bekezdés, 47.§ (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés  48. § (4) bekezdés 50.§ (3) bekezdés
10/2012.(III.29.) 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 
Magyarország Alaptörvénye  32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (4) bekezdése és  13. § (l) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény  109. § (4) bekezdése és 143. § (4) bekezdés i) pontja
12/2012.(V.02.) 
Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
az államháztartásról 2011. évi CXCV. tv. 89.§ és 91.§-a
15/2012.(V.14.) 
az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdés  a  szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdés
17/2012.(VII.31.)
 az egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A. § (4) bekezdése
20/2012.(XI.30.) 
a helyi iparűzési adóról
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§.(1) bekezdése, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés h) pontja
21/2012.(XI.30.) 
a magánszemélyek kommunális adójáról
a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1. § (1) bekezdésbe, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontja
22/2012.(XI.30.) 
az építményadóról
a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1. § (1) bekezdésbe, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontja
23/2012.(XI.30.) 
a mezőőri járulékról
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 19. § (1) bekezdése
24/2012.(XI.30.) 
Az önkormányzati környezetvédelmi alapról és talajterhelési díjról
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §-a, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv.  21/A. §  (2) bekezdése, 26. § (4) bekezdése
30/2012.(XII.20.) 
a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25.§-a
6/2013.(II.22.) 
a város 2013. évi költségvetéséről
a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. tv., Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. sz. tv
13/2013.(III.29.) 
a gyermekvédelem helyi szabályairól
Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdése,  21.§-a,  29.§-a, 32.§ (1) bekezdés d) pontja, 131.§ (1) bekezdése, 137.§ (1) bekezdése,  132. § (5) bekezdése, 148. § (5) bekezdése, 162. § (5) bekezdése
15/2013. (IV.26.)
Hajdúhadház Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a és 91. §-a
18/2013.(IV.26.) 
a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3), (4) és (5) bekezdése, 236.§ (4) és (5) bekezdése, 237. §-a
23/2013.(V.30.) 
a város közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. tv. 143. §  (3) bekezdése
24/2013.(V.30.) 
a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.05.) Korm.rendelet 14. §-a
26/2013.(VII.26.) 
az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 77. §-a
27/2013.(VII.26.) 
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról  
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése , a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdése, 37. § (4) bekezdése
37/2013.(X.28.) 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó  szociális ellátások helyi szabályairól
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (1) bekezdésének b) pontja, 92.§ (2) bekezdése, 115.§ (3) bekezdése
39/2013.(XII.20.) 
a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja 
41/2013.(XII.20.) 
a képviselő-testület hatáskörének átruházásáról önkormányzati hatósági ügyben
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 19.§ (2) bekezdése 
43/2013.(XII.20.) 
a temető használatának szabályairól
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. §-a
2/2014.(I.14.) 
Homlokzat-felújítási alap létrehozásáról és felhasználásának helyi szabályairól
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja
4/2014.(II.04.) 
A civil szervezetek támogatásáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdése, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdése
5/2014. (II.14.)
a város 2014. évi költségvetéséről
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja
6/2014.(II.14.)
a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezéséről és közzétételéről
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja 
8/2014.(II.24.)
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontja, 44/C. § (2) bekezdése és 45. § (6) bekezdése
9/2014.(II.24.)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a és 88. § (4) bekezdése
13/2014.(III.27.) 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-a
14/2014.(IV.28.) 
Hajdúhadház Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja
15/2014.(V.14.) 
A helyi szociális földprogramról
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése és a 47. § (5) bekezdése
22/2014.(X.21.) 
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése,143. § (4) bekezdés f) pontja, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja
23/2014.(X.21.) 
Hajdúhadház Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése, 53. § (1) bekezdése, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja



