














































































































A Taktaharkfnyi Sziv6rv6ny 6voda 6s Biilcs6 d,e 202012021-es nevel6si
6vben indul6 csoportok sz6ma

20201202l-es neveldsi 6we beiratkozottakl5tszfima: 27 fo

20l912020-as nevel6si dvrol maradtaklltszhma : 111 f6

dsszesen : 138 fo

Ezeket a gyermekeket a Megyasz6 ulca lla sz.alatt

az Iskolautca 18. szimalatt

Osszesen:

nevel6si 6vben 6s biztositjuk megfelei6 nevel6siiket.

Ennek k6rem, pozitiv elbir6l6s5tt

Tisztelettel: 2020. ilfnilus 29.
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2 csoportban

6 csoportban helyezzuk eI, a 202012021 -es
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Beszámoló a Taktaharkányi Sportegyesület 2019/2020-as 

szezonjáról 

A felkészülésünk 2019.07.08-án kezdődött minden csapatunk számára, a felnőtt együttesnél 

két távozóval és két új igazolással.  

Az első fordulók eredménytelensége a sérüléshullámnak és a nyaralások miatti állóképesség 

hiányának tudható be. Szeptemberre helyre állt a rend, főleg hazai pályán nagyon jó 

mérkőzéseket játszottunk, az idegenbeli teljesítményünkben volt némi hiányérzet. Tizenkettő 

20 éven aluli játékosnak tudtunk meghatározó játékpercet biztosítani. A legfiatalabb 

játékoskerettel a mi csapatunk rendelkezett. 

Ebben a szezonban megéltünk sok szép, eufórikus élményeket is, de sajnos tragédiát is, amin 

nagyon nehéz volt túllépni egyénileg és csapatszinten is.  

Évről évre, hónapról hónapra fejlődünk, 2015-ös újra indulás óta a legjobb, 

legeredményesebb szezonunkat tudhatjuk magunk mögött.  
 

U19-es csapatunk tehetséges, fiatal, 100%-ban harkányi gyerekekből áll. Ötödik helyük a 

tabellán reálisnak mondható. Velük és az U14-es csapattal hosszú távon fenntartható az a 

klub filozófia, amit 2015-ben elindítottunk. 
 

U14-es csapatunk szerepelt legeredményesebben ebben a szezonban. Második helyezésük 

nagy büszkeséggel tölthet el mindenkit. A keretet helyi, tehetséges, ügyes gyerekek alkotják, 

ami kiemelt szorgalommal párosul. Nem véletlen előkelő helyezésünk, rászolgáltunk az 

ezüstéremre. A 2006/2007-es korosztályban nagy potenciál, lehetőség van.  
 

Bozsik korosztályaink eredményesen szerepeltek a tornákon, fesztiválokon. Minden 

alkalommal kiemelésre került egy-egy játékosunk ügyessége vagy éppen fair play játéka 

miatt. Palaticzky Szabolcs regionális igazgató külön kiemelte U13-as csaptunk 

teljesítményét, fejlődését.  
 

Női csapatunk Rabócz Dávid irányításával vágott neki az idénynek. Voltak jó és sajnos 

kevésbé jó mérkőzéseik. Télen Dávidtól Kovács Georgina vette át a női csapat irányítását.  
 

107 igazolt játékosunk lépett pályára, ebből 99 taktaharkányi.  
 

2020. március 16-án az MLSZ a vírushelyzet miatt beszüntetett minden bajnokságot, majd az 

aktuális eredményekkel végeredményt hirdetett.  
 

 

 

 

 



Statisztika:  
 

Női: 

7 mérkőzés 

0 győzelem 

0 döntetlen 

7 vereség  

2 lőtt gól 

53 kapott gól 

-51 gólkülönbség 

8 helyezés 

A gólokat Balogh Eszter és Csóka Stella szerezte.  
 

U14: 

9 mérkőzés 

7 győzelem 

1 döntetlen 

1vereség 

38 lőtt gól 

16 kapott gól  

+22 gólkülönbség  

2 helyezés 

A legeredményesebb játékosaink Oláh Róbert Alex (17), Szabó Zsombor (6), Ungvárszky 

Marcell (5). 
 

U19:  

17 mérkőzés 

9 győzelem 

4 döntetlen 

4 vereség 

91 lőtt gól 

55 kapott gól 

+ 36 gólkülönbség 

5 helyezés 

A legeredményesebb játékosaink Balázs Jenő (29), Rontó Krisztián (12), Tejfel Roland (9) . 
 

Felnőtt:  

17 mérkőzés 

8 győzelem 

3 döntetlen 

6 vereség 

59 lőtt gól 

48 kapott gól 

+11 gólkülönbség  



6 hely ( vesztett pontok szerint 5. helyezés) 

A legeredményesebb játékosaink Fazekas Péter (19), Hisák Romeó (11), Balogh Ferenc (9). 
 

 



Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (...) önkormányzati rendelete 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„20/A. § (1) A Képviselő-testület négy tanácsnokot választ a következők szerint: 

a) az egészségügyért felelős tanácsnok felügyeli az egészségügyi alapellátással, az egészséges 

életmód segítését célzó szolgáltatásokkal, valamint a környezet-egészségüggyel kapcsolatos 

feladatokat,  

b) a szociális ügyekért felelős tanácsnok felügyeli a gyermekjóléti, valamint a szociális 

szolgáltatásokkal és ellátásokkal, így különösen az időskorúakkal kapcsolatos feladatokat, 

c) a közbiztonsági ügyekért felelős tanácsnok felügyeli a közbiztonsággal kapcsolatos, így 

különösen a mezei őrszolgálattal és a térfigyelő szolgálattal kapcsolatos feladatokat, 

közreműködik a Rendőrséggel és a Polgárőrséggel való kapcsolattartásban, 

d) a sportért felelős tanácsnok felügyeli a sporttal kapcsolatos feladatokat, közreműködik a 

helyi sportfejlesztési koncepció megvalósításában, a helyi sportszervezetekkel való 

együttműködésben, a sportlétesítmények működtetésével kapcsolatos feladatokban. 

(2) A tanácsnokok 

a) részt vesznek a feladatkörüket érintő előterjesztések előkészítésében, véleményezésében, 

b) javaslatot tesznek a feladatkörüket érintő intézkedések megtételére, valamint 

c) ellátják mindazt, amivel feladatkörükben a polgármestertől vagy a Képviselő-testülettől 

megbízást kapnak.” 

 

2. § Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 3. bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„3. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a következő civil szervezetek tagja: 

- Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség 

- Magyarországi Tájházak Szövetsége 

- Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernádvölgye Idegenforgalmi Egyesület” 

 

 

3. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 

Taktaharkány, 2020. július 6. 

                       

                              Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                                 polgármester                                                            jegyző 



3. melléklet 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

1. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a következő önkormányzati társulások tagja: 

- Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 

- Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 

- Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 

- Taktaparti Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása 

 

2. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata alapítói jogokat gyakorol a következő 

költségvetési szervek felett: 

- Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal 

- Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

- Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ 

 

3. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a következő civil szervezetek tagja: 

- Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség 

- Magyarországi Tájházak Szövetsége 

- Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernádvölgye Idegenforgalmi Egyesület 

4. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata alapítója és tulajdonosa (egyszemélyes tagja) a 

Taktaharkányi Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak. 

5. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata tulajdonosa (tagja) a Taktaköz-Hernádvölgy 

Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak. 

6. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata tulajdonosa (részvényese) a BORSODVÍZ 

Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaságnak. 

 


