
















































Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából 

készpénzben teljesíthetők 

 

a) a személyi jellegű kiadások közül 

aa) a bérek, 

ab) az illetményelőleg, fizetési előleg, 

ac) a közlekedési költségtérítések, 

ad) a reprezentációs kiadások, 

 

b) dologi kiadások közül 

ba) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett térítések, 

bb) a kiküldetésekkel kapcsolatos térítések, 

bc) készletbeszerzések 300.000 Ft-os értékhatárig, 

bd) szolgáltatási kiadások 300.000 Ft-os értékhatárig, 

 

c) a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, 

 

d) az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásokon túl a polgármester engedélyezheti kiadás 

készpénzben történő kifizetését. 

 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a kiadások készpénzben történő eseteiről szóló 11/2014. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Taktaharkány, 2019. december16. 

 

 

 

 

 

                       Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                            polgármester                                                            jegyző 

 



Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (...) önkormányzati rendelete 

egyes szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a lakások 

és helyiségek bérletére, az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában, 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdéseiben, valamint a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében 

kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § A lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

2/2016. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2–3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2. § A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 

szóló 23/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

3. § Ez a rendelet 2020. január 16-án lép hatályba. 

 

 

Taktaharkány, 2019. december16. 

 

 

 

 

 

                       Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                            polgármester                                                            jegyző 

 

 

 

  



1. melléklet 

egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

…/2019. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

1. melléklet 

a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 2/2016. (I. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Kérelem 

önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérletére 

 

 

Kérelmező neve: …………………………………………………………………………. 

Születési neve: …………………………………………………………………………… 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………. 

Születési hely: ……………………………………………………………………………. 

Családi állapota:…………………………………………………………………………... 

Állandó lakóhelye: ……………………………………………………………………….. 

A lakásba vele együttköltöző személyek neve: …………………………………………... 

 

Munkahelye neve, címe: …………………………………………………………………. 

Foglalkozása, beosztása: …………………………………………………………………. 

Munkaviszony kezdete: ………………………………………………………………….. 

Bérlet jogcíme: szociális célú szolgálati üzleti alapú 

 

 

 

Kelt: 

 

…………………………………. 

kérelmező 

 

 

 

 

 



Csatolandó mellékletek: 

- személyi igazolvány, lakcímkártya másolat, 

- szociális helyzet alapján való bérlet esetén: jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat 

- jelenlegi lakáskörülmények leírása röviden, 

- szolgálati célú lakásbérlet esetén: kinevezése, alkalmazásra vonatkozó okirat másolat, 

munkáltató javaslata, véleménye, 

- üzleti alap esetében cégkivonat, vagy nyilvántartásba vételi igazolás. 

 

  



1. melléklet 

egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

…/2019. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

2. melléklet 

a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 2/2016. (I. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

 

 

Lakás adatai bérleti forma 

Akácfa u. 6. szociális 

Arany János u. 8. szociális 

Bem u. 2. szociális 

Szabadság u. 1. szociális 

Széchenyi u. 8/A szociális 

Dózsa u. 19. szolgálati 

Gépállomás u. 2. szolgálati 

Gépállomás u. 3. szolgálati 

Kazinczy u. 34. szolgálati 

Magtár u. 1/B szolgálati 

Rákóczi u. 63. szolgálati 

Béke u. 2/1. üzleti 

Béke u. 9. üzleti  

Petőfi u. 17. üzleti 

 

 

 

  



1. melléklet 

egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

…/2019. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

3. melléklet 

a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 2/2016. (I. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Önkormányzati bérlakások bérleti díjai 

 

 

1. Szociális célú ingatlanok 

 

Lakás adatai: Bérleti díj mértéke (bruttó Ft/hó) 

Akácfa u. 6. 10000 
Arany János u. 8. 10000 

Bem u. 2. 10000 
Szabadság u. 1. 10000 

Széchenyi u. 8/A 10000 
 

 

2. Szolgálati célú ingatlanok 

 

Lakás adatai: Bérleti díj mértéke (bruttó Ft/hó) 

Dózsa u. 19. 18000 

Gépállomás u. 2. 20000 

Gépállomás u. 3. 20000 

Magtár u. 1/B 15000 

Rákóczi u. 63. 18000 

 

 

3. Üzleti célú ingatlanok 

 

Lakás adatai: Bérleti díj mértéke (Bruttó) 

Béke u. 2/1 25000 Ft/hó 

Béke u. 9. (az egész lakás) 35000 Ft/hó 

Béke u. 9. 1800 Ft/fő/éj + IFA 

Kazinczy u. 34. 35000 Ft/hó 

Petőfi u. 17. 15000 Ft/hó 

 

 
  



2. melléklet 

a szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 

…/2019. (…) önkormányzati rendelet 

 

 

1. melléklet 

a 23/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

 Igénybe vevők köre Megnevezés 
Nyersanyagár 

(Ft) 

Intézményi 

térítési díj 

(Ft) 

Áfá-val 

növelt 

intézményi 

térítési díj 

(Ft) 

1. 
Bölcsődéskorú gyermek 

(napi négyszeri étkezés) 

Reggeli 100 100 127 

Tízórai 100 100 127 

Ebéd 166 166 211 

Uzsonna 100 100 127 

2. 
Óvodáskorú gyermek 

(napi háromszori étkezés) 

Tízórai 100 100 127 

Ebéd 166 166 211 

Uzsonna 100 100 127 

3. 

Iskolai 

napközis 

gyermek 

(napi 

háromszori 

étkezés) 

I. 

korcsoport 

(7-10 éves) 

Tízórai 100 100 127 

Ebéd 216 216 274 

Uzsonna 100 100 127 

II. 

korcsoport 

(11-14 

éves) 

Tízórai 100 100 127 

Ebéd 216 216 274 

Uzsonna 100 100 127 

4. 

Menzás 

gyermek 

(napi egyszeri 

étkezés: 

ebéd) 

I. 

korcsoport 

(7-10 éves) 

Ebéd 216 216 274 

II. 

korcsoport 

(11-14 

éves) 

Ebéd 216 216 274 

5. 
Idősek Klubja 

gondozottai 

Tízórai 100   

Ebéd 339 339 430 

6. 
Idősek Otthona 

gondozottai 

Reggeli 150 150 190 

Tízórai 100 100 127 

Ebéd 339 339 430 

Uzsonna 100 100 127 

Vacsora 150 150 190 

7. 

Taktaharkány 

Nagyközség 

Önkormányzata és 

intézményei, valamint a 

Taktaharkányban 

Ebéd 339 345 438 



működő állami 

intézmények 

alkalmazottai 

8. Vendégétkezők Ebéd 339 488 620 

 

 

  



2. melléklet 

a szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 

…/2019. (…) önkormányzati rendelet 

 

 

2. melléklet 

a 23/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

Jövedelemhatárok 28.500 Ft-ig 28.501 Ft és 42.750 

Ft között 

42.750 Ft-tól 

Szociális étkeztetés Étkezés térítési díja: 

300 Ft/nap 

Kiszállítás díja: 

100 Ft/nap 

Étkezés térítési díja: 

340 Ft/nap 

Kiszállítás díja: 

100 Ft/nap 

Étkezés térítési díja: 

430 Ft/nap 

Kiszállítás díja: 

100 Ft/nap 

Házi 

segítségnyújtás 

Étkezés térítési díja: 

300 Ft/nap 

Kiszállítás térítési 

díja: 45,- Ft/nap 

Étkezés térítési díja: 

340 Ft/nap 

Kiszállítás térítési 

díja: 105 Ft/nap 

Étkezés térítési díja: 

430 Ft/nap 

Kiszállítás térítési 

díja: 105 Ft/nap 

Idősek nappali 

ellátása 

Étkezés térítési díja: 

Ebéd 300 Ft/nap 

Tízórai 50 Ft/nap 

Összesen: 350 Ft/nap 

Étkezés térítés díja: 

Ebéd 340 Ft/nap 

Tízórai 60 Ft/nap 

Összesen: 400 Ft/nap 

Étkezés térítési díja: 

Ebéd 430 Ft/nap 

Tízórai 65 Ft/nap 

Összesen: 495 Ft/nap 

 

 

  



2. melléklet 

a szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 

…/2019. (…) önkormányzati rendelet 

 

 

3. melléklet 

a 23/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

Intézményi térítési díj: 

a) 3 835 Ft/nap 

b) 115.000 Ft/hó 

 



Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról szóló 

6/2019. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4 § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról szóló 

6/2019. (III. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében a „Kurmai és Társa Kft.” 

szövegrész helyébe a „Kurmai Kft.” szöveg lép. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Taktaharkány, 2019. december16. 

 

 

 

 

 

                       Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                            polgármester                                                            jegyző 

 



Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a köztemető használatának rendjéről szóló 25/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) és 41. § (3) bekezdéseiben kapott 

felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következő rendeletet alkotja: 

 

 

1. § A köztemető használatának rendjéről szóló 25/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelet 13. 

§-a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Egy vállalkozó (kőfaragó, sírköves vállalkozó, vagy vállalkozás) legfeljebb 4 urnasírhely 

és 2 sírhely vagy sírbolt felett rendelkezhet, amelyen köteles a megváltást követő hat hónapon 

belül, a rendelet elfogadását követően legkésőbb 2020. március 31-ig név nélküli síremléket 

állítani. A határidő eredménytelen leteltét követően a vállalkozó által megváltott sírhely feletti 

rendelkezési jog a határnapon megszűnik és az Önkormányzat a megváltáskori díj teljes 

összegét a vállalkozó részére visszafizeti.” 

 

 

2. § A köztemető használatának rendjéről szóló 25/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelet 14. 

§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A díjakat a szolgáltató nem terhelheti át a megrendelőre.” 

 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Taktaharkány, 2019. december16. 

 

 

 

 

 

                       Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                            polgármester                                                            jegyző 

 



Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2016. (XI. 4.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. 

cikk (1) bekezdése a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következő rendeletet alkotja: 

 

 

 

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2016. (XI. 4.) önkormányzati 

rendelet 21. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) a (2) bekezdés a) pontjától és a (3) bekezdés b) pontjától eltérően is megállapítható,” 

 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Taktaharkány, 2019. december16. 

 

 

 

 

 

                       Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                            polgármester                                                            jegyző 

 






































































































































