TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.
Telefon: (47) 378-001
E-mail: polgarmester@taktaharkany.hu

MEGHÍVÓ
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti
ülését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a,
valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján - 2022. június 27-én
(hétfőn) 15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.

Napirendi javaslat:
Nyilvános ülés
1. Beszámoló a Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési

évéről
2. Határozati javaslat a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározásáról
3. Tájékoztató a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 2021/2022.
tanévéről
4. Tájékoztató a Kölcsey Ferenc Gimnázium Taktaharkányi Tagintézményének
2021/2022. tanévéröl
5. Rendelettervezet a tanyagondnoki szolgálatról
6. Rendelettervezet a szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak
megállapításáról szóló önkormányzati rendeletről
7. Rendelettervezet a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 2/2016. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
8. Határozati javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról és az Önkormányzat által nyújtott egyes szolgáltatások díja
tárgyában
9. Egyebek
Zárt ülés
10. Határozati javaslat ingatlan ügyben
11. Egyebek
Taktaharkány, 2022. június 21.

A Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola
2021-2022-es tanév év végi beszámolója

Készítette: Vizkeletiné Juhász Judit
igazgató

Taktaharkány, 2022. június 20.

1. Intézményünk statisztikai adatai
2021/2022-es tanév vége:

Megnevezés

Alsó tagozat

Felső tagozat

Összesen

Létszám

161 fő

124 fő

285 fő

Mulasztott órák
száma

20341 óra

18786 óra

39127 óra

25 nap/fő

30 nap/fő

27 nap/fő

ebből igazolatlan

1804 óra

1876 óra

3680 óra

1 főre eső igazolt
óra

115 óra

136 óra

137 óra

23 nap

27 nap

27 nap

1 főre eső
igazolatlan óra

11 óra

15 óra

13 óra

2 nap

3 nap

3 nap

13 fő

6 fő

19 fő

18 fő

16 fő

34 fő

12 fő

12 fő

24 fő

3 fő

2 fő

5 fő

2 fő
-

1 fő
2 fő

3 fő
2 fő

(nem releváns)

20 fő

20 fő

23 fő

14 fő

37 fő

3 fő

2 fő

5 fő

-

66 fő

66 fő

25 alkalom

26 alkalom

51 alkalom

72 alkalom

105 alkalom

177 alkalom

Bukások, év ism.
összesen
Osztályozó vizsgára
kötelezettek száma
250 óra mulasztás
miatt
- ebből sikeres
Osztályozó vizsga
egyéni tanrend
- ebből sikeres
Javítóvizsgára
Lemorzsolódással
veszélyeztetett
Kitűnő tanulók
Egyéni tanrendes
tanulók száma
Roma kisebbségi
oktatásban részt
vevő tanulók száma
Szülői értekezletek
száma:
Családlátogatás

Gyermekjóléti adatok
Hátrányos helyzetű tanuló

88 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

89 fő

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra szorul

185 fő

Veszélyeztetett tanuló

92 fő

Térítésmentesen étkező

186 fő

Önk.támogatással ingyenesen étkező

85 fő

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult

285 fő

Különleges bánásmódot igénylő tanulók
Sajátos nevelési igényű tanulók száma

9 fő

Ebből enyhe értelmi fogyatékos

3 fő

Diszlexia, diszgráfia, egyéb pszichés fejődési zavar

3 fő

Mozgásszervi fogyatékos

2 fő

Érzékszervi fogyatékos

1 fő

BTMN tanuló:(beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő)

18fő

Osztályátlagok
Osztály

Osztály átlaga

1.a

-

1.b

-

2.a

4,36

2.b

3,87

3.a

4,02

3.b

3,61

4.a

4,55

4.b

4,02

5.a

4,03

5.b

3,74

6.a

4,32

6.b

3,81

7.a

4,22

7.b

2,92

8.a

3,74

8.b

3,89

Iskola átlaga:

3,94

Osztály

Létszám

1.a

27 fő

1.b

24 fő

2.a

23 fő

2.b

20 fő

3.a

19 fő

3.b

15 fő

4.a

17 fő

4.b

16 fő

5.a

15 fő

5.b

15 fő

6.a

20 fő

6.b

16 fő

7.a

17 fő

7.b

14 fő

8.a

14 fő

8.b

13 fő

Összesen:

285 fő

Osztálylétszámok

Továbbtanulási mutatók:
A 8. évfolyam felvételi eredményei a középiskolák típusai szerint:
Szakgimnáziumba, technikum: 17 fő
Szakképző: 10 fő

2022/23-es tanévre beiratkozott tanulók száma: 30 fő
A Tankerületi Központ e létszám alapján 2 első osztály indítását engedélyezte.
Személyi feltételek
Pedagógusok
19 fő pedagógus végzettséggel rendelkező
3 fő pedagógus képzettséget jelenleg szerző
2 fő óraadó tanár (fizika, heti 6 óra, tanító: heti 14 óra)
2 fő pedagógiai asszisztens munkakörű, pedagógus végzettséggel nem rendelkező kolléga
29 pedagógus álláshellyel rendelkezünk.
1 fő gyermeket szült, tanév közben távozott.
Munkakör és végzettség szerinti megoszlás:
1 fő intézményvezető

( tanító, gyógypedagógus-logopédus tanár, ped.mérés-ért.tanár)

1 fő intézményvezető helyettes ( tanító+ matematika műv.terület)
4 fő tanító + szakkollégium
5 fő tanító+ műveltségterület
2 fő tanító+ tanár (gyógyp., testnev.)
5 fő tanár
1 fő óraadó tanár (6 óra)
1 fő óraadó tanító (14 óra)
5 fő ped.végzettséggel még nem rendelkező tanórákat tartó kolléga

Szakos ellátottság:
1. Rajz-vizuális kultúra: tanító+ szakkollégiumi végzettséggel látjuk el.
2. Informatika: tanító+ műveltségterületi végzettséggel látjuk el
3. Fizika: óraadó pedagógussal látjuk el.
4. Kémia : tanító végzettséget jelenleg szerző kollégával látjuk el
5. Biológia: tanító végzettséget jelenleg szerző kollégával látjuk el
6. Testnevelés: tanító+ műv.terület és végzettséget jelenleg szerző kollégákkal látjuk el.
7. Ének: tanító végzettséggel látjuk el
8. Angol: nem pedagógus végzettségű diplomával rendelkező (tolmács) végzettséggel
látjuk el
9. Német: tanító+ műv.terület végzettséggel látjuk el.
10. Technika: egyéb szakos tanári végzettséggel látjuk el

Látható a fentiek alapján, hogy szakos ellátottságunk nagyon hiányos, ez a tendencia sajnos
erősödik a korábbi évekhez képest. Folyamatos nyugdíjba vonulás miatt a következő
tanévekben már a stratégiai tárgyak (magyar, matematika ) szakos ellátása is problémákba fog
ütközni, de ezeket jelenleg stabilan meg tudjuk oldani a tanító+ műv.területi
végzettségűekkel.
3 fő nyugdíjba vonul a következő tanévtől, emiatt még kevesebb létszámmal tudunk tervezni.
A tanórák kiadása jelenleg óraszámban még megoldható, a szakos ellátottság a fentiek alapján
láthatóan nem. A tanórán kívüli foglalkozásokat viszont nem tudtuk már olyan számban
kiadni, mint amennyire igény lenne, szakköröket egyéb fejlesztő foglalkozásokat csak kevés
óraszámban tudunk tervezni.
Tanító végzettségű kollégára is nagy szükség lenne az említett szakokon kívül.
Az álláshelyek meghirdetésre kerülnek, reméljük lesz érdemi jelentkezés ezekre.
Itt említem meg az Önkormányzat segítségét, melyet ezúton is köszönök, hiszen szolgálati
lakással segíti a pedagógus kollégákat.

Nehéz, ám a fáradtság mellett szép eredményeket is hozó tanéven vagyunk túl.
Szeptemberben óriási megtiszteltetésben volt része iskolánknak, tankerületünknek és

településünknek, hiszen itt került megrendezésre az Országos Nemzeti Tanévnyitó Ünnepély.
Mindannyiunk számára örök emlék marad és nagyon büszke vagyok tanulóinkra,
pedagógusainkra, akik az ünnepély lebonyolításában részt vettek.
A tanév ezután hála istennek a megszokott rendben zajlott.
Nehéz pótolni azokat a hiányosságokat, amelyek a korábbi tanévek járványos időszaka miatt
megvannak sajnos. Igyekeztek a pedagógusok minden eszközzel, minden lehetséges módon
csökkenteni

a

hátrányokat,

melyeket

sajnos

elszenvedett

mindenki.

Azt gondolom, hogy a kitűzött céljainkat teljesítettük.
Rengeteg élményt adó eseményt, rendezvényt szerveztünk a gyerekek számára és büszke
vagyok arra, hogy minden osztály tevékenyen részt vett az iskolai programokban.
Az iskola facebook oldalán mindenki nyomon követhette ezeket és valóban jó visszanézni,
mennyi minden történt velünk itt az iskolában.

Pedagógiai munkánkat segítő munkatársak:
Iskolatitkár: 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 3 fő
Takarító: 5 fő
Karbantartó, portás: 1 fő
Közfoglalkoztatottként az önkormányzat által biztosított segítő személyzet: 5 fő
A nevelő-oktató munkát segítő dolgozók jelenléte nagy segítség a mindennapi munkánk
során.
Iskolaőri szolgálatban egy fő dolgozó segíti a munkánkat.

Tárgyi feltételek
Iskolánk befogadóképessége jóval meghaladja a jelenlegi kihasználtságot a férőhelyek számát
illetően, hiszen a csökkenő gyermeklétszám miatt a 480 férőhely mellett 285 fő tanuló
nevelése-oktatása zajlik. Ugyanakkor ennek előnye az, hogy tágas környezetben, szép, világos
tantermekben tanulhatnak diákjaink.

Osztálytermek száma: 22 tanterem
Szükségterem: 1 db
Tornaterem: 1 db
Tornaszoba: 1db
Tornatermi öltözők. 2 db
Mosdók: 8 db
Fejlesztő szoba: 1 db
Orvosi szoba: 1 db
Közösségi terem, „játszószoba”: 1 db
Informatika szaktanterem: 1 db (28 férőhellyel)
Könyvtár: 1db
Közösségi hely, aula: 1db
Sportpálya, sportudvar: 2 db
Kondicionáló terem: 1 db
Irodák: 4 db
Dolgozói teázó, kávézó terem: 1 db
A bővítés kapcsán a következő terekkel gyarapodtunk:
Tornacsarnok: 1 db
Öltöző, zuhanyzó: 2 db
Orvosi szoba: 1 db
Testnevelő tanári szoba: 1 db
Szertár: 1 db
A tárgyi eszközök beszerzése még tart. Megvalósult minden tanterem új hagyományos és
digitális táblával való felszerelése. Ez a felszereltség párját ritkítja az országban is, hiszen
nagyon kevés iskola rendelkezik valamennyi tantermében felszerelt ilyen típusú eszközzel.

Pályázatok:
EFOP-3.1.4-15-2015-00001 – VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 Ösztöndíj és mentorálási
támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak, Útravaló ösztöndíjprogram
Napközi Erzsébet-tábor Klebelsberg Központ Tankerületi Központok intézményei részére
A tanév végeztével lehetőségünk nyílt táboroztatási tevékenységre pályázni a nyári napközis
Erzsébet táborok programban.
A nyári szünetben Erzsébet táborban Zánkán 66 tanulónk táborozhat, valamint itt az iskolában
is lesz napközis Erzsébet tábor 25 fő részvételével.

RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt.
A nevelőmunkában elért eredmények
A munkaközösségek a tantervekben, tanmenetekben előírtaknak megfelelően haladtak.
Nagy öröm számunkra, hogy szinte minden tanulót az általuk első helyen megjelölt
középiskolába vettek fel.
Helyt álltak a

gyerekek az iskolai és körzeti illetve egyéb versenyeken szinte minden

területen, a szép eredményekre nagyon büszkék vagyunk.
Külön szeretném megemlíteni, hogy iskolánk egyik tanulója sikeres alapfokú nyelvvizsgát tett
angol nyelvből.
2 tanév kihagyás után lehetőségünk volt ismét megrendezni a Tankerületi Apáczai
Anyanyelvi Csapatversenyt, mely most már nagy népszerűségnek örvend, sok intézmény
képviseltette magát.
2021/2022-es tanév
Tanórán kívüli foglalkozások:
Hon- és népismereti szakkör
Angol szakkör

Labdajátékok szakkör
Szertorna
Torna
Német szakkör
Rajz szakkör
Kompetenciafejlesztés 5.
Kompetenciafejlesztés 6.
Kompetenciafejlesztés 8.
Egyéni fejlesztés magyar
Fejlesztő foglalkozás 8.

Szakkörök létszáma: 131 fő
Kapcsolattartás a szülőkkel
Az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók kiemelt figyelemmel kezelése, valamint a veszélyeztetettség megelőzése fő
feladatunk volt ebben a tanévben is.
Az együttműködés a Gyermekjóléti szolgálattal, gyámhatósággal, rendőrséggel, orvossal,
védőnővel, továbbra is jó.
A tanszerekkel való ellátottság több tanuló esetében jelentett gondot a tanév során, ennek
leküzdésében segítséget kaptunk a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól, melyet ezúton
is köszönünk.
Az iskolai étkezés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények szülők általi igénylésének
köszönhetően, valamint az Önkormányzat támogatásával folyamatosan biztosítva volt minden
tanulónak a tanév során.
A tanévben tanulóinknál gyakran előfordultak magatartási problémák, melyek kezelése nagy
feladatot adott a tantestületünk tagjainak
Sajnos még mindig vannak olyan tanulóink, akiknek egymás iránti tisztelete, toleranciája
nem megfelelő, gyakran türelmetlenek egymással szemben és az őket tanító pedagógusokkal
is tiszteletlenek.

Talán legsúlyosabb gondunk a tanulók gyenge viselkedési kultúrája, morálja. A többség
megérti, hogy rend nélkül nem létezik harmonikus, eredményes munka.
Azért dolgozunk, hogy ebben a szép környezetben, ahol minden lehetőség adott az
eredményes munkához, ne legyen eredménytelen tanuló, ebben a szülőknek is nagy szerepe
kell, hogy legyen és a többség nagyon együttműködő.
Van viszont néhány család, akik gyermekei rendszeresen megsértik az iskola házirendjét,
viselkedésükkel, nem megfelelő higiéniai körülményekkel rendelkeznek. Ezek a dolgok a
többi tanuló számára sértik a tanuláshoz és a közösségi együttéléshez való jogaikat.
Eredményesebb, hathatósabb intézkedésékre lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a tanulókat,
illetve szüleiket ráirányítsuk a helyes normák betartására.
A hiányzások magas száma elkeserítő. Köszönhető ez részben a Covid járványnak, mely jelen
volt ebben a tanévben is, igaz szerencsére nem öltött oly mértéket, hogy távoktatásra
kényszerüljünk.
Viszont minden kis betegséggel átlagban 2 hetet hiányoztak tanulóink, így nagyon nehéz volt
a pedagógusok munkája. Ennek köszönhető a rekord magas létszámú osztályozó vizsga és
bukás.
A tanév befejeztével 3 fő kolléga kezdi meg felmentési idejét, nyugdíjba vonul a nők
kedvezményes nyugdíjba vonulási programját kihasználva.
Pótlásuk nagyon nehéz feladat elé állítja az iskola vezetését. A fenntartó meghirdette az
álláshelyeket, várjuk a jelentkezőket.

A 2021/2022-es tanév fontosabb eseményei:

Időpont
Szeptember
01.
02.

03.
06.
07.

08.

13.

20.
21.

22.

23.
24.

Esemény
Nemzeti Tanévnyitó
Ünnepély
Első tanítási nap
Tanévnyitó ünnepség
Tanszercsomagosztás
Tanévnyitó értekezlet
Szülői értekezlet
1.évfolyam, 2.a
Megbeszélés
Szülői értekezlet 4.b
Szülői értekezletek 6.a,
3.a, 8.b, 2.b, 3.b
Jelzőrendszeri
megbeszélés

Igazgató

Szülői értekezlet 5.a
Tisztasági vizsgálat
Szülői értekezlet 8.a, 7.a,
7.b
Szolnoki Tankerületből 46
fő pedagógus látogatása (
iskolabemutatás, kiállítás)
Értekezlet
Üzemorvosi vizsgálat
Munkaközösségi
értekezlet alsó, felső
tagozat
Községi rendezvényen
szerepeltek tanulóink (
átadó ünnepség)
Covid védőoltás 12 fő
tanulónak
Magyar Diáksport Napja

Osztályfőnök
Védőnők
Osztályfőnökök

Kutatók Éjszakája
27.
28.

29.

Felelős

Igazgató,
Igazgatóhelyettes,
Osztályfőnök

Igazgató
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Igazgató, Igazgatóhelyettes

Igazgató
Igazgató
Igazgató, Igazgatóhelyettes
mk. vezetők
Bné Petró Éva
védőnők, iskolaorvos
testnevelést tanító
pedagógusok
Orosz Istvánné

Értekezlet
Igazgató
Továbbképzés Szerencs
Szepesi Anikó
Pénzügyi modul a KRÉTA
rendszerben
Nevelőtestületi értekezlet ( Igazgatóhelyettes
Igazgatóasszony 2. vezetői
ciklus szavazás)

30.

Október
01.

04.
06.
08.

12.

14.
18.

19.
22.
November
04.
06.
08.
10.

12.
15.

17.

Országos Pályaorientációs
vizsgálat 8. évfolyam

igazgatóhelyettes, 8.
osztályfőnökök

Népmese napja

alsós
munkaközösségvezető

Zene világnapja
Állatok világnapja

zeneiskola
Orosz Istvánné,Kurmai
Dániel
Őri Anita angol tanárnő

Angol nyelvi próbamérés
7. évfolyam
Október 6-i ünnepély

Karajz Balázs, Rontó
Rózsa Margaréta
Pályaorientációs előadás 8. Igazgatóhelyettes
évfolyam ( iskolánk volt
8. osztályos
diákjai)
osztályfőnökök
7. a osztálykirándulás
Mezőkövesd
Tisztasági vizsgálat

Orosz Istvánné

Pályaorientációs nap
Tokaj Mg.

Sváb Judit, Bné Bodnár
Éva

Budapest kirándulás (
Nemzeti Tanévnyitó
Ünnepségen részt vett
tanulók számára 23 fő)
Értekezlet
Felső tagozat értekezlet
(Te szedd! program
megbeszélése)
Te szedd! program 119 fő

Karajz Balázs, Ördög
Melinda

Október 23-i ünnepség
Értekezlet
Jótékonysági bál
Értekezlet
Lázár Ervin program 8.
évfolyam Budapest
Szülői értekezlet 1.b
Covid elleni védőoltás
tanulóknak
Értekezlet ( Vadász
Mirella Csenge 4.b tanuló
elhalálozása, járványügyi
intézkedés ÁNTSZ)
Lázár Ervin program 6.
évfolyam Budapest

Védőnők

Igazgató
Igazgatóhelyettes
osztályfőnökök
Igazgatóhelyettes,
osztályfőnökök
Orosz Istvánné Őri Anita
Igazgató
Igazgató, Igazgatóhelyettes
Igazgató
Szatmári Melinda, Orosz
Istvánné
osztályfőnök
védőnők, iskolaorvos
Igazgató

Karajz Balázs, Rontó
Rózsa Margaréta

22-26.

23.
26.
30.

December
03.

04.
06.
09.

cirkusz
Robotika a mindennapi
pedagógiai gyakorlatban
online továbbképzés
Lázár Ervin program 3. és
5. évfolyam
I. adventi gyertya
meggyújtása
Wordwall 3 online
feladatszerkesztő rendszer
használata
II. adventi gyertya
meggyújtása
Planet 2000 Budapest
kirándulás 7-8. évfolyam
Mikulás nap alsó tagozat
Zeneiskola „Mini
koncertje” dob

10.

„ Válts egy csokit
mosolyra” Ágota
Alapítványnak
adományoztak tanulóink
III. adventi gyertyagyújtás

13.
14.

Lucázás 4. a osztály
Diákolimpia torna
Adventi online
szavalóverseny
Mezőzombor

17.

„ Hozz egy bögrét
magaddal” reggeli teázás
Karácsonyi műsor 4.
évfolyam

Orosz Istvánné Bné
Bodnár Éva Karajz Balázs
Vizkeleti Fanni
Osztályfőnökök
Rontó Rózsa Margaréta
Szatmári Melinda
Vizkeletiné Juhász Judit
zeneiskola, Bukovenszkiné
Petró Éva, Vargáné Verba
Ildikó
Szatmári Melinda, Orosz
Istvánné
Madarasiné Tamás Ottilia,
Kovácsné Borbély Katalin
zeneiskola
Bné Bodnár Éva

Karajz Balázs, Ördög
Melinda
Vajtóné Szabó Ilona
Kocsis Elizabet
Madarasiné Tamás Ottilia,
Bukovenszkiné Petró Éva
Miskolczi Lilla Rontó
Rózsa Margaréta Szatmári
Melinda Vilma Vargáné
Verba Ildikó
Ördög Melinda
Vajtóné Szabó Ilona
Kocsis Elizabet

Tankerület ajándéka
tanulóknak
pedagógusoknak
Január
03.
10.

Értekezlet újévi köszöntés Igazgató
Felső tagozatos
Munkaközösség vezető
munkaközösségi értekezlet

12.
13.
14.

17.
19.
20

21.

Alsós osztályozó
értekezlet
Tisztasági vizsgálat
Védőoltás ( hepatitisB
ellen)
Védőoltás ( hepatitisB
ellen)
Zeneiskola „ minikoncert”
Felső tagozatos osztályozó
értekezlet
Darts Matek workshop
Bekecs
Védőoltás ( hepatitisB
ellen)

Igazgató

Magyar kultúra napja

Szatmári Melinda Vargáné
Verba Ildikó
Védőnők, iskolaorvos

Védőoltás ( hepatitisB
ellen)

25.
26.
27.
Február
02.

10.
11.
12.
16-18.

23.
24.

25.
28.

I. félév vége
Mozi látogatás Miskolc
5.b, 6.a
Tisztasági vizsgálat
Értekezlet
Biztonságos Internet Nap
keretén belül előadások
tartása felső tagozaton
8. évfolyam oltás
Védelembevételi tárgyalás
Félévi nevelőtestületi
értekezlet
Torna verseny Debrecen
országos elődöntő
Farsangi zsákbamacska
árusítás, farsangolás
osztályonként
Online szavalóverseny
Tiszalúc
Jelzőrendszeri
megbeszélés Szociális
Szolgáltató Központban
Komm.dikt.áldozatainak
ünnep.
„ Ne hagyd, ne tedd!”
emberkereskedelem elleni
kampány pedagógus

Védőnők
iskolaorvos, védőnők
iskolaorvos, védőnők
zeneiskola
Igazgató
Bné Bodnár Éva ,Bné
Petró Éva
Védőnők, iskolaorvos

Osztályfőnökök
Védőnők
Igazgató
Bukovenszkiné Bodnár
Éva,
Iskola rendőre
iskolaorvos, védőnők
igazgatóhelyettes
Igazgató
Kocsis Elizabet
diákönkormányzat,
osztályfőnökök
Vargáné Verba Ildikó
Szatmári Melinda
Bukovenszkiné Bodnár
Éva
Rontó Rózsa Margaréta
Beleznay Barbara
Orosz Istvánné
Beleznay Barbara
Sváb Judit

Március
01

03-05.

továbbképzés

Bukovenszkiné Bodnár
Éva

„ Ne hagyd, ne tedd!”
emberkereskedelem elleni
kampány 8. évfolyam
előadás
Továbbképzés

Bukovenszkiné Bodnár
Éva

Lázár Ervin Program 07.
évfolyam Poroszló
Ökocentrum

07.

08.
11.

18.
21.
22.

DADA előadás 8.
évfolyam
Értekezlet: Tankerület
ajándékozása Nőnap
alkalmából
Nőnap Önkormányzat
ajándékozása
Március 15-i ünnepség
Továbbképzés
Szülői értekezlet 8.b
Tehetséggondozó
Konferencia Szerencs
Tankerület

Kocsis Elizabet, Juhász
Gergelyné, Miskolczi Lilla
Orosz Istvánné
Beleznay Barbara
Iskola rendőre

Vargáné Verba Ildikó,
Ördög Melinda Karajz
Balázs
Rontó Rózsa Margaréta
osztályfőnök
Igazgató,
igazgatóhelyettes, magyar
szakos kollégák

Víz Világnapja
rajzverseny

Rontó Rózsa Margaréta

Szülői értekezlet 5.b, 6.a
Víz Világnapja vetélkedő
alsó tagozat

osztályfőnök
Kocsis Elizabet, Kovács
Alexandra
Osztályfőnök
Kurmai Dániel

25.
29.

Szülői értekezlet 6.b, 8.a
Tiszalúc labdarúgó
bajnokság
Szakmai nap Taktakenéz
Bozsik Tokaj

30.

Szülői értekezlet 5.a
Bozsik Tokaj

Osztályfőnök
Karajz Balázs

Szülői értekezlet 4.a, 4.b,
7.b
Lázár Ervin Program
Kolompos együttes 4.
évfolyam

Osztályfőnök

23.

24.

31.

Kurmai Dániel
Karajz Balázs

Április
01.
04.
05.

Továbbképzés
Szülői értekezlet 2.a
Szülői értekezlet 1.a

Rontó Rózsa Margaréta
Osztályfőnök
Osztályfőnök

Lázár Ervin Program 7.
évfolyam (kórus előadása)

06.

07.

Bozsik 7-8. évfolyam
Lázár Ervin Program 4.
évfolyam Sárospatak

Karajz Balázs

Szülői értekezlet 7.a
Megbeszélés

Osztályfőnök
Igazgató

Próbamérés 8. évfolyam

Igazgató,
igazgatóhelyettes, Karajz
Balázs
Osztályfőnök

Szülői értekezlet 1.b
Alsós munkaközösségi
értekezlet
Iskolába hívogató : nyílt
nap nagycsoportos
óvodásoknak és
szüleiknek
Költészet Napja
pedagógusok műsora

Alsós munkaközösségi
vezető
Igazgató,
igazgatóhelyettes, alsó
tagozatos pedagógusok

Orosz Istvánné

12.

Bekecs Madarak és fák
napja akadályverseny
Próbamérés 6. évfolyam

13.

Próbamérés 6. évfolyam

21-22.
22.

Beiratkozás 1. évfolyamra
2. évfolyamosok
egészségügyi szűrése
Fenntarthatósági Témahét
(kézműveskedés, totó,
vetélkedő, puzzle)
Bozsik 7-8. évfolyam
Tankerületi Apáczai
Anyanyelvi Csapatverseny

08.

11.

25-29.

26.
28.

Védőoltás 7. évfolyam

Pedagógusok

Igazgató,
igazgatóhelyettes, Karajz
Balázs
Igazgató,
igazgatóhelyettes, Karajz
Balázs
Igazgató, igazgatóhelyettes
védőnők
Rontó Rózsa Margaréta
Beleznay Barbara
Juhász Máté
Karajz Balázs
Igazgató,
igazgatóhelyettes,
pedagógusok
Védőnők

Anyák napja 3.a ünnepség

Osztályfőnök

Megbeszélés
Megbeszélés

Igazgató
Igazgató

04.

Tisztasági vizsgálat
Te szedd! akció
önkormányzattal közösen

05.

Kompetenciamérés 8.a
online

Védőnők
Igazgató,
igazgatóhelyettes, felső
tagozatos pedagógusok
Karajz Balázs

29.
Május
02.
03.

06.

09.
10.

11.

12.

Nyílt nap 4.a
Kompetenciamérés 8.b

Osztályfőnök
Karajz Balázs

4. évfolyam egészségügyi
szűrővizsgálat
Kompetenciamérés 8.a
Madarak és fák napja
ünnepség, rajzpályázat

Védőnők

Kompetenciamérés 8.b

Karajz Balázs
Rontó Rózsa Margaréta,
Kovácsné Borbély Katalin,
Kurmai Dániel
Karajz Balázs

Továbbképzés

Kocsis Elizabet, Juhász
Gergelyné, Miskolczi Lilla

Zeneiskola kirándulás
Védelembevételi tárgyalás

Zeneiskolás pedagógusok
Bukovenszkiné Bodnár
Éva

Kirándulás Sátoraljaújhely
jutalom a
versenyeredményekért

Juhász Máté, Rontó Rózsa
Margaréta, Vné Beleznay
Barbara
Kocsis Elizabet, Kurmai
Dániel

16.

Exatlon verseny alsó
tagozat eredményhirdetés

17.

Bozsik Megyaszó
Karajz Balázs
Felső tagozatos
Felsős munkaközösségi
munkaközösségi értekezlet vezető
Alsós munkaközösségi
értekezlet

18.

Alsós munkaközösségi
vezető

Alsós házi verseny
matematika
Kompetenciamérés 6.a I.

Karajz Balázs

Alsós házi verseny
nyelvtan

Alsós munkaközösségi
vezető

Kompetenciamérés 6.a II.

Karajz Balázs

Megbeszélés

Igazgató

Védőoltás pótnap
Kompetenciamérés 6.b I.
Kompetenciamérés 6.b II.
Exatlon verseny felső
tagozat eredményhirdetés

Védőnők
Karajz Balázs
Karajz Balázs
Kocsis Elizabet, Kurmai
Dániel

Matematika háziverseny
felső tagozat

Madarasi Ferencné, Bné
Bodnár Éva, Orosz
Istvánné

Bozsik
Kompetenciamérés 6.a I.

Karajz Balázs

25.

26.

Bozsik Tokaj
Kompetenciamérés 6.a II.

19.

20.
23.
24.

Karajz Balázs
Karajz Balázs
27.

Bozsik Tokaj
Kompetenciamérés 6.b I.

28.

Kirándulás 2.a osztály
Rákóczi emlékfutás

30.

Kompetenciamérés 6.b II.

31.

Lázár Ervin Program 2.
évfolyam

Június
01.

02.
03.

Karajz Balázs
Osztályfőnök
Karajz Balázs, Ördög
Melinda
Karajz Balázs

Megbeszélés

Igazgató

Mozilátogatás 8.b
Zeneiskolások vizsgája
Megbeszélés
Pedagógusnapi ajándék
átadása Tankerület
részéről

Osztályfőnök
zenetanárok
Igazgató

Nemzeti Összetartozás
Napja ünnepi műsor

04.
08.

Puskás Aréna meccs
Alsós osztályozó
értekezlet

Vné Beleznay Barbara,
Ördög Melinda, Karajz
Balázs
Karajz Balázs
Igazgató, igazgatóhelyettes

09.

Szülői értekezlet 1.a
Erzsébet táborral
kapcsolatosan szülői
értekezlet
Felsős osztályozó
értekezlet

Osztályfőnök
Táborvezetők
Igazgató,
igazgatóhelyettes,

Fügedi Márta
Népművészeti Egyesület
kézművesfoglalkozása

Rontó Rózsa Margaréta

Kirándulás 4.a

Osztályfőnök

Megbeszélés

Igazgató

Bankett 8.a
Gyereknap

Osztályfőnök
Diákönkormányzat
Igazgató
Osztályfőnök
Osztályfőnökök

17.
18.

Pedagógusnap
Kirándulás 7.a, 5.b, 6.a
Utolsó tanítási nap
Bolondballagás
Kirándulás 1.a
Szerenád
Tanárbúcsúztató
Tanévzáró ünnepély
Ballagás

20-24.

Erzsébet napközis tábor

30.

Tanévvégi nevelőtestületi
értekezlet
Nyugdíjasbúcsúztató

10.

13.

14.
15.

16.

Július
03-08.

Zánka Erzsébet tábor

24-29.

Zánka Erzsébet tábor

7. és 8. osztályfőnökök
Igazgató
Igazgató, 7. és 8.
osztályfőnökök
Karajz Balázs, Ördög
Melinda
Igazgató

Rontó Rózsa Margaréta
Vné Beleznay Barbara
Juhász Máté
Ördög Melinda, Karajz
Balázs, Kurmai Dániel,
Kocsis Elizabet

Művészeti iskolákkal való együttműködés keretében:
- zeneoktatás (gitár, zongora, furulya, dob, trombita tanszakon)
- néptánc oktatás
Az a tapasztalatunk, hogy a jelenléti oktatás visszatértével a tanórán kívüli programok is a
megszokott rendben zajlottak. Minimális előrelépést tapasztalunk a zeneoktatás területén.
Viszont itt elmondható a gyakorlás hiánya, a zeneórákon kevés idő jut egy- egy tanulóra,
otthon pedig kevésbé tudnak a gyerekek gyakorolni.

Továbbképzések, műhelyfoglalkozások 2021/2022-es tanév
1. Pénzügyi modul a KRÉTA rendszerben (továbbképzés Szerencs Szepesi Anikó)
2. Robotika a mindennapi pedagógiai gyakorlatban 30 óra (Orosz Istvánné, Bné

Bodnár Éva, Karajz Balázs, Vizkeleti Fanni)
3. Wordwall 3 online feladatszerkesztő rendszer használata 30 óra ( Szatmári

Melinda, Vizkeletiné Juhász Judit)
4. DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek
támogatásáért 30 óra ( Bukovenszkiné Bodnár Éva)
5. DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak gyakorlati képzés (
Bukovenszkiné Bodnár Éva)
6. Szenzoros integrációs terápiák Bükkábrány 3 napos továbbképzés Juhász Gergelyné,
Miskolczi Lilla, Kocsis Elizabet
7. „ Ne hagyd, ne tedd- emberkereskedelem elleni kampány „ prevenciós előadás (
Beleznay Barbara, Orosz Istvánné, Sváb Judit, Bukovenszkiné Bodnár Éva)
8. Folyamatba ágyazott felkészítés a Zöld Föld nevelési-oktatási program iskolai
alkalmazására képzés 30 óra Rontó Rózsa Margaréta
9. Szenzoros integráóciós terápiák, és alkalmazásuk jelentősége a súlyosan és
halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésében. 30 óra Juhász Gné, Miskolczi Lilla,
Kocsis Elizabet
10. A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét keretében szervezett 5 órás, nem akkreditált
pedagógusképzési program (Rontó Rózsa M., Beleznay Barbara)
Tehetséggondozás

2021/2022-es tanév kitűnő tanulói
1. évfolyam:
Balázs Leonetta Jázmin 1.a
Dervarics Dominik 1.a
Hubai Dominik István 1.a
Koczka Dominik 1.a
Majoros Noel István 1.a
Balogh Armandó 1.b
Horváth Brendon 1.b
2. évfolyam:
Bodnár Zoltán 2.a
Gulyás Gréta Zoé 2.a
György-Dini Jázmin 2.a
Szemán Ákos 2.a
Brezóczki Tímea 2.a
3. évfolyam:
Búza Boglárka 3.a
Őri Deniel 3.a
Vadász Melani 3.a
4. évfolyam:
Farkas Réka Nóra 4.a
Fejes Dzsenifer 4.a
Hámori Tibor Tyler 4.a
Lakatos Sztella 4.a
Jeddi Nóra 4.a
Dervarics Stella 4.b
Radics Dominika 4.b
Ruszó Melissza 4.b
5. évfolyam.
Tóth Alexandra Ivett 5.a
Csónó Panna 5.a
Puporka Tifani Mercédesz 5.b
6. évfolyam:
Bodnár Bence Béla 6.a
Bodnár Beáta Anna 6.a
Kis Martin László 6.a
Varga Barbara 6.a

7. évfolyam:
Bárány Tamás 7.a
Balázs Krisztina Nádja 7.a
Kis Viktória 7.a
Pusztai Dorina 7.a

8. évfolyam:
Angyalosi Erik Kevin 8.a
Búza András Dániel 8.b
Horváth István Adrián 8.b
Tehetséggondozásban végzett munkánkat az elért versenyeredmények igazolják.
A következő versenyeken vettek részt diákjaink:
A 2021/2022-es tanév versenyeredményei:
Verseny megnevezése

Résztvevő tanulók

Felkészítő pedagógus

Helyi verseny
1. Karácsonyi rajzpályázat

2. Halloween-i rajzpályázat

Erdei nagy Virág 6.a I.hely
Csónó Panna 5.a II.hely
Bogárdi Ádám 5.a III.hely
Különdíj:
Balázs Brájen 6.a
Balázs Nádja 7.a
Radics Kevin 8.b

5-6. osztály:
Csónó Panna 5.a I.hely
Tóth Alexandra Ivett 5.a II.hely
Medve Anasztázia 6.b III.hely
7-8. évfolyam:
Balázs Nádja 7.a I.hely
farkas Debóra 7.a II.hely
Radics Kevin 8.b III.hely
Különdíj:
Erdei nagy Virág 6.a
Kocsis Nóra 7.a
5.a osztály

Rontó Rózsa Margaréta

Rontó Rózsa Margaréta

3. Állatok Világnapja plakát
és totó

I.
II.
III.

8.b osztály
5.a osztály
7.a osztály

Orosz Istvánné
Kurmai Dániel

4. Állatok Világnapja
rajzpályázat

1.osztály díjazottjai:
I. helyezett: Hubai Dominik,
II. helyezett: Balázs Leonetta
Jázmin,
III. helyezett: Koczka
Dominik, különdíjban
részesült: Lakatos Amina
Pamela
2.osztály díjazottjai:
I. helyezett: Lakatos Zsaklin
Pamela,
II. helyezett: Radics Dezső,
III. helyezett: Orosz Zoé,
különdíjban részesült: Szemán
Ákos
3.osztály díjazottjai:
I. helyezett: Rontó Liliána,
II. helyezett: Glonczi Gabriella
Martina,
III. helyezett: Balogh Ketrin
Mónika,
különdíjban részesült: Farkas
Amanda
4.osztály díjazottjai:
I. helyezett: Jeddi Nóra,
II. helyezett: Farkas Réka Nóra,
III. helyezett: Ruszó Melissza,
különdíjban részesült: Csáki
Milán

5. Téli rajzverseny (naptár,
képeslap)

György-Dini Jázmin 2.a,
Szemán Ákos 2.a,
Horváth Zoltán 2.a,
Búza Boglárka 3.a,
Farkas Amanda 3.a,
Jeddi Nóra 4.a,
Kanalas Justin 4.a,
Radócsai Zalán 3.a,
Jeddi Csongor 2.a,
Homér Daniella 3.a,
Őri Deniel 3.a,
Vadász Melánia 3.a,
Radics Dominika 4.b,
Dervarics Stella 4.b
, Ruszó Melissza 4.b,
Ruszó Blanka 3.a

Bukovenszkiné Petró Éva

6. Magyar Kultúra Napja
rajzpályázat

A plakátverseny eredménye
I.
helyezett: 5.b osztály,

Szatmári Melinda Vilma
Vargáné Verba Ildikó

Bukovenszkiné Petró Éva

II.
helyezett: 6.b osztály,
III.
helyezett: 7.a osztály.
Az egyéni rajzpályázat
végeredménye:
I.
helyezett: Csónó
Panna,
II.
helyezett: Radics
Kevin 8.b,
III.
helyezett: Balázs
Krisztina Nádja 7.a
7. Exatlon házi verseny alsó
tagozat

Eredmények: 1. évfolyam
(lány)
I. helyezett: Balázs Jázmin 1.a
II. Radics Nelli Fióna 1.b
III. Radics Letícia Tifani 1.a
Eredmények: 1. évfolyam
(fiú)
I. helyezett: Balogh Gergő 1.b
II. helyezett: Hubai Dominik
1.a
III. helyezett: Ruszó Csaba 1.a
Eredmények: 2. évfolyam
(lány)
I. helyezett: Márton Jázmin 2.b
II. helyezett: Lakatos Zsáklin
Paméla 2.b
III. helyezett: Lakatos Ketrin
Jázmin 2.a
Eredmények: 2. évfolyam
(fiú)
I. helyezett: Dervarics Csaba
2.a
II. helyezett: Radics Dezső 2.b
III. helyezett: Balog Krisztofer
2.a
Eredmények: 3. évfolyam
(lány)
I. helyezett: Farkas Amanda 3.a
II. helyezett: Szatmári Bianka
3.a
III. helyezett: Radics Nikoletta
Vanda 3.b
Eredmények: 3. évfolyam
(fiú)
I. helyezett: Medve Kevin
Gergő 3.a
II. helyezett: Őri Deniel 3.a
III. helyezett: Vadászi Martin
Gyula 3.b
Eredmények: 4. évfolyam
(lány)
I. helyezett: Dervarics Stella 4.b
II. helyezett: Fejes Dzsenifer
4.a

Kocsis Elizabet,
Kurmai Dániel

III. helyezett: Radics Dominika
4.b
Eredmények: 4. évfolyam
(fiú)
I. helyezett: Hámori Tibor Tyler
4.a
II. helyezett: Horváth Adrián
4.b
III. helyezett: Sándor Csaba 4.a
8. Exatlon házi verseny
felső tagozat

Eredmények:
I. helyezett: Sivák Boglárka
Mercédesz 6.a
II. Egri Petra Mercédesz 5.b
III. Vámosi Noémi Marianna
6.a
Eredmények:
I. helyezett: Albert Zsolt
Brendon 5.b
II. helyezett: Ruszó Dávid 6.b
III. helyezett: Harkály Krisztián
6.b
Eredmények:
I. helyezett: Kanalas Roland 7.a
II. helyezett: Nagy Ádám 8.b
III. helyezett: Horváth Erik 7.a
Különdíjas: Kanalas Roland
7.a

Kocsis Elizabet,
Kurmai Dániel

9. Madarak és fák napja
házi rajzverseny

1-2. osztály: I. helyezett:
György-Dini Jázmin 2.a
II. helyezett: Majoros Noel 1.a
III. helyezett: Jeddi Csongor 2.a
3-4. osztály: I. helyezett: Fejes
Dzsenifer 4.a
II. helyezett: Kis Boglárka 4.a
III. helyezett: Ruszó Melissza
4.b
5-8. osztály: I. helyezett: Csónó
Panna 5.a
II. helyezett: Kiss Martin László
6.a
III. helyezett: Hronyecz
Szabolcs 6.a

Rontó Rózsa Margaréta,

10. Fenntarthatósági Témahét
verseny

Az eredmények a
következőképpen alakultak a
3-4. évfolyamon:
I. helyezett: 3.a osztály
Búza Boglárka, Farkas
Amanda, Őri Deniel, Vadász
Melani
II. helyezett: 4.a osztály
Hámori Tibor Tyler, Fejes
Dzsenifer, Kis Boglárka, Kiss

Rontó Rózsa Margaréta,
Vné Beleznay Barbara, Juhász
Máté

Kornél
III. helyezett: 4.b osztály
Dervarics Stella, Radics
Dominika, Ruszó Melissza,
Ruszó Rikárdó,
Különdíjt ért el a 3.b osztály
Balogh Mónika Ketrin, Lakatos
Jenő Diegó, Radics Izabella
Katalin, Vadászi Martin Gyula.
Az eredmények a
következőképpen alakultak az
5-8 évfolyamon:
I. helyezett: 8.b osztály,
II. helyezett: 8.a osztály,
III. helyezett: 7.a osztály.
Különdíjban részesült az 5.b
osztály.
11. Víz Világnapja
rajzpályázat felső tagozat

12. Helyesírási verseny felső
tagozat

13. Matematika helyi verseny
alsó tagozat

III.helyezés Radics Szonja
Enikő, 7.b
II. helyezett lett
Tóth Alexandra Ivett, 5.a
I.helyezés Bodnár Beáta Anna,
6.a
5. évfolyam:
1. Tóth Alexandra Ivett 5.a
2. Csónó Panna 5.a
3. Puporka Tifani Mercédesz
5.b
6. évfolyam.
1 Bodnár Beáta Anna 6.a
2. Bodnár Bence Béla 6.a
3. Erdei-Nagy Virág 6.a
7. osztály:
1. Bazsó Papp Nóra 7.a
2. Pusztai Dorina 7.a
3. Balázs Nadja 7.a
8. évfolyam:
1. Angyalosi Erik Kevin 8.a
2. Kanalas Dzsenifer 8.b
3. Horváth Mihály Győző 8.a
évfolyam:
Koczka Dominik 1.a
Dervarics Dominik 1.a
Kiss Máté 1.a
évfolyam:
1. Gulyás Gréta Zoé
2.a
2. Bodnár Zoltán 2.a
3. György-Dini
Jázmin 2.a
3.évfolyam:
1. Búza Boglárka 3.a
2. Farkas Amanda 3.a
1.
1.
2.
3.
2.

Rontó Rózsa Margaréta

Vargáné Verba Ildikó
Szatmári Melinda Vilma

3. Vadász Melissza 3.a
14. Matematika helyi verseny
felső tagozat

Körzeti verseny
1. Adventi online
szavalóverseny
Mezőzombor

2. Tiszalúc Arany János
szavalóverseny
3. Bekecs „ Madarak fák
napja”
akadályverseny,plakátkés
zítés
4. Szerencsi Gyümölcslé
Manufaktúra rajzpályázat
5. Taktaharkány Apáczai
Csapatverseny
6. Szerencsi Rákóczi
Zsigmond Református
Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola területi online
„Szépkiejtési verseny
Megyei verseny
1. Fügedi Márta
Népművészeti Egyesület
2021 Karácsonya
rajzpályázat ( betlehemi
történet)

5. évfolyam:
1. Tóth Alexandra Ivett 5.a
2. Bogárdi Ádám 5.a
3. Csónó Panna 5.a
6. évfolyam:
1. Bodnár Bence Béla 6.a
2. Bodnár Beáta Anna 6.a
3. Varga Barbara 6.a
7.évfolyam:
1. Kis Viktória 7.a
8. évfolyam:
1. Búza András Dániel 8.a

Bukovenszkiné Bodnár Éva
Madarasi Ferencné
Orosz Istvánné

Angyalosi Erik KIevin 8.a
II.hely
Ruszó Melánia Olga 5.a
Őri Deniel 3.a
Gulyás Gréta Zoé 2.a II.hely
Radics Rikárdó Béla 1.b

Szatmári Melinda Vilma
Vargáné Verba Ildikó
Madarasiné Tamás Ottilia
Bukovenszkiné Petró Éva
Miskolczi Lilla

Angyalosi Erik Kevin 8.a
Ruszó Melánia Olga 5.a III.hI.hely: Balázs Nádja, Kis
Viktória, Kanalas Roland,
Pusztai Dorina.

Szatmári Melinda
Vargáné Verba Ildikó
Orosz Istvánné

Csónó Panna 5.a, I. helyezett

Rontó Rózsa Margaréta

3-4. évfolyam
III. helyezett: Taktaharkányi
Apáczai Csere János Általános
Iskola
I.hely: Őri Deniel 3. osztály

Ruszó Anasztázia 5.b
Sándor Alex 5.a
Ruszó Melánia Olga 5.a
Bodnár Beáta Anna 6.a
ErdeiNagy Virág 6.a
Gulyás Milán 6.a
varga Barbara 6.a
Kiss Viktória 7.a
Kiss Zoltán 7.a
Kanalas Roland 7.a

Bukovenszkiné Petró Éva
Szatmári Melinda Vargáné
Verba Ildikó
Madarasiné Tamás Ottilia

Rontó Rózsa Margaréta

Bárány Tamás 7.a
Pusztai Dorina 7.a
Horváth Erik 7.a
vadászi rebeka 5.b
Horváth Anna 5.a
Országos verseny
1. Diákolimpia torna

Ezüst minősítés:Dervarics
Stella 4.b, Fejes Dzsenifer 4.a,
Lakatos Sztella 4.a, Orosz
Zsanett 4.a, Radics Dominika
4.b és Ruszó Melissza 4.b.

2. Országos elődöntő
Debrecen torna

8.helyezés:Dervarics Stella,
Fejes Dzsenifer, Lakatos
Sztella, Orosz Zsanett, Radics
Dominika, Ruszó Melissza

3. Suli – Guru levelezős
verseny

Horváth Nimród 1.a
Koczka Dominik 1.a
Hubai Dominik 1.a
Medve Kamilla 1.a
Tóth Zente 2.a
Orosz Zoé 2.a
Szemán Ákos 2.a
Gulyás Gréta 2.a
György-Dini Jázmin 2.a
Dervarics Csaba 2.a
Gulyás Brendon 2.a
Bodnár Zoltán 2.a
Brezóczki Tímea 2.a
Őri Deniel 3.a
Radócsai Zalán 3.a
Farkas Amanda 3.a

4. Hebe Kft országos
projektverseny

A 1. szint 7. hely:Bodnár Beáta
A. 6.a Bodnár bence Béla 6.a
Varga Barbara 6.a Gulyás
Rikárdó 6.a
A0 szint 9. hely: Ruszó
Anasztázia 5.b Puporka Tifani
5.b Radics Ronaldó 5.b
A0 szint 11. hely: Ruszó
Zsaklin Boglárka 5.b Radics
Laura Vanessza 5.b Albert Zsolt
Brendon 5.b Balázs Bence
Mihály 5.b

Kocsis Elizabet

Madarasiné Tamás Ottilia
Madarasi Ferencné
Bukovenszkiné Petró Éva

Ördög Melinda

Köszönöm kollégáimnak, az iskola valamennyi dolgozójának, a Szerencsi Tankerületi
Központnak,a fenntartónak, a település önkormányzatának és valamennyi partnerszervezetnek
a támogatását, segítségét.

Taktaharkány, 2022.június 20.

Vizkeletiné Juhász Judit
igazgató

BESZÁMOLÓ A TAKTAHARKÁNYI SPORTEGYESÜLET
2021/2022-ES SZEZONJÁRÓL

Tisztelt Képviselő testület!

A 2021/2022-es labdarugó szezon nem a legsikeresebbek egyikeként fog bevonulni sport
egyesületünk történelmébe.
A szezonkezdés előtt a felnőtt csapat játékosállományát nem sikerült teljes mértékben egyben
tartani, korábbi alapemberekre sérülés, illetve családi okok miatt nem számíthattunk, két
meghatározó játékosunk igazolt el Szerencsre, kettő pedig Telkibányára. Négyen érkeztek
hozzánk, ketten Tokajból, ketten Szerencsről. A bajnokság gyengébb kezdése után, sikerült
rendezni a sorokat, és a későbbiekre nézve reménykeltően fejeztük be az őszt. A tavaszi rajt előtt
több játékosnak is megváltozott a munkahelye, külföldön, illetve az ország távoli végén keresték
a boldogulásukat. Ez is rányomta bélyegét az edzéslátogatásokra, gyakran előfordult, hogy a
felnőttcsapat tagjai közül két három ember volt csak jelen a hétközi gyakorlásokon. Tovább
mélyítette a problémáinkat, hogy a téli átigazolási időszakban még egy stabil emberünk lett
elengedve Mezőzomborra. Gyakran küzdöttünk létszámproblémákkal, amit az utánpótlásból,
helyi kötődésű fiataljainkkal igyekeztünk pótolni. Becsületükre legyen mondva, hogy éltek a
lehetőséggel, bizonyították rátermettségüket a felnőttek között is. Házi gólkirályunk Vadász Elek
lett 23 góllal.
U19-es csapatunk hatodik helye szép teljesítmény, különösen az őszi szereplésünk volt sokat
ígérő. A tavaszi folytatás már nem volt ilyen fényes, köszönhetően annak, hogy 4-5 játékost kellett
rendszeresen felvinni a felnőtt csapatba. Ifjúsági játékosaink edzéslátogatása példaértékű volt. A
csapat gólkirálya címet Tóth Vencel nyerte el 42 rúgott góllal.
Köszönet illeti Hideg Lajost, aki elvállalta labdarúgó csapatunk irányítását.
Végezetül megköszönöm Dr. Szemán Ákos elnök úrnak, hogy fáradhatatlanul segítette a szezon
gördülékeny lebonyolítását, az elnökség tagjainak, az adminisztratív segítőknek, a
szertárosunknak, a pályamunkásoknak az egész éves segítségét, a mérkőzésekre kilátogató
nézőknek a buzdító szavakat. A THSE minden igazolt játékosának a pályán mutatott játékát, amivel
sokszor örömet szereztek nekünk, szurkolóknak. A mérkőzések biztosításához nyújtott szakszerű
munkáért a taktaharkányi polgárőröket illeti köszönet.

A 2021/22-es év eredményei:
U19: 6. helyezés 26mérkőzés 12 győzelem, 2 döntetlen, 12 vereség, 100 rúgott, 112 kapott gól,
38 pont.
Felnőtt csapat: 15. helyezés 5 győzelem, 3 döntetlen, 22 vereség, 53 rúgott, 113 kapott gól, 18
pont.
Taktaharkány, 2022. 06. 22.

Dojcsák Barna
elnökhelyettes

ELŐTERJESZTÉS
A tanyagondnoki szolgálat bevezetéséről
Taktaharkányban az utóbbi években megnőtt azon lakosok száma, akik szociálisan rászorultak
anyagi gondokkal küzdenek és egyre több a kisgyermekes család.
Javaslatainak jogszabályi alapja:
- A szociális igazgatásról és a szociális szolgáltatásokról szóló 1993. évi III. törvény60.§.
(továbbiakban: Sztv.)
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39.§ (1)-(9) bek.
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
Sztv. 60. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven
és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy
egyéb belterületi lakott helyen működtethető.
A tanyagondnoki szolgálat által ellátandó feladatok az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39.§
szakasza szerint:
A személyes alapszolgáltatáson belül alapellátási, kötelezően ellátandó feladatok:
a) közreműködés az étkeztetésben,
b) közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában,
c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,
e) a háziorvosi rendelésre szállítása
f) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
g) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásbiztosítása
h) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek, szállítása,
i) az óvodába, iskolába szállítás,
j) egyéb gyermekszállítás
A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai:
a) a közösségi művelődési, sport-, és szabadidős rendezvények szervezése,segítése,
b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igényektovábbítása,
c) közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben,
d) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.
Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:
1.
Ételszállítás önkormányzati intézményekbe
2. a település ellátását, működését szolgáló anyag-, és árubeszerzés az önkormányzat és
intézményei számára,
3. önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére (írásos anyagok,
szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz
juttatása).

A jogszabályban rögzített közvetlen, illetve közvetett szolgáltatások közül a rendelet
megalkotásakor kerülnek ki azok a feladatok, amiket a létrehozandó tanyagondnok elfog látni.
A tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen
meghatározott, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatáshoz, valamint egye alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá
az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése, valamint - az önkormányzat
rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az étkeztetés biztosításában.
Egy településen vagy falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtethető.
A tanyagondnoki szolgáltatás működtetéséhez Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény normatív támogatást biztosít, aminek fajlagos
összege 4.590.600.- Ft /év/ szolgálat.
Az önkormányzat a szolgáltatás bevezetésével, rászorultsági alapon biztosítani tudná az egyé
belterületen élők iránti gondoskodást, ugyanakkor a szolgáltatással naponta figyelemmel
kísérhetné az történő eseményeket, információkat közvetíthetne.
Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39.§- a szerint alapfeladata lenne az óvodáskorú, iskoláskorú
gyermekek intézményekbe való szállítása, közreműködés az étkeztetésben, házi
segítségnyújtásban.
Ahhoz, hogy az Önkormányzat dönteni tudjon arról, hogy bevezeti-e a tanyagondnoki
szolgáltatást, fel kell mérnie annak szükségességét és költségét, mind a szolgálat kialakítására
és annak fenntartására vonatkozóan (tanyagondnok foglalkoztatása, dologi kiadások, egyéb
költségek).
A normatív támogatásból egy középfokú szakember bére, járulékai és a gépkocsi fenntartása,
szervizelése finanszírozható.
Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy tanyagondnoki szolgálatot hoz létre, úgy az
alábbi döntések megtételére van szükség:
1. rendelet megalkotása a tanyagondnoki szolgálatról
2. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata alapító okiratának továbbá a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítása, valamint a Szakmai Program elfogadása.

Taktaharkány, 2022. június 20
dr Szemán Ákos
polgármester

Határozati javaslat
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

/2022.(……..)határozata
A tanyagondnoki szolgálat bevezetéséről
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kerüljön
bevezetésre a tanyagondnoki szolgálat ………………………i keretein belül.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (…) önkormányzati rendelete
a tanyagondnoki szolgálatról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8-8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében a
következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja, hogy a tanyagondnoki szolgálat szabályozott keretek között biztosítsa az 1.
mellékletben meghatározott külterületi, valamint a központi – vízfolyásokkal körülhatárolt és azokon
átívelő hidakkal elérhető – belterületi településrészen kívüli, egyéb belterületi lakott területek
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítését, az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást,
továbbá segítse az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítését.
2. §
(1) A rendelet hatálya Taktaharkány külterületén és az egyéb belterületi lakott helyeken
életvitelszerűen lakó vagy tartózkodó személyekre terjed ki.
(2) Taktaharkány külterületi és az egyéb belterületi lakott részein egy tanyagondnoki szolgálat
működik, amely ellátja a rendeletben foglalt valamennyi feladatot.
3. §
A tanyagondnok felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
4. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat az általa ellátott feladatokat térítésmentesen végzi.
(2) A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó feladatokat kell ellátnia.
(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó kiegészítő és közvetett szolgáltatási feladatokat a
tanyagondnoki szolgálat csak akkor láthatja el, ha azok az alapellátási feladatok ellátását nem
veszélyeztetik.
5. §
A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül
alapfeladatnak minősül:
a)
közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi- és szociális információk szolgáltatásában,
b)
az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
1

c)

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,
az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
6. §

(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat házhoz szállítja
a)
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról önkormányzati rendelete alapján szociális étkeztetésben részesülők
ebédjét, vagy
b)
az ellátottat étkezési helyre, illetve onnan otthonába.
(2) Az étel házhoz szállításáért külön díjat nem kell fizetni akkor sem, ha az étkeztetés térítési díjának
meghatározásakor a szállítási költséget nem vették figyelembe.
(3) A tanyagondnok a szünidei gyermekétkeztetésben is közreműködik.
7. §
A házi segítségnyújtás tekintetében a tanyagondnoki szolgálat közreműködik a rászorulók számára
a)
a napi bevásárlásban,
b)
a helyi üzletben be nem szerezhető egyéb áruk beszerzésében.
8. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat közreműködik a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
segíti az Önkormányzat, intézményei és a lakosság közötti kapcsolattartási feladatokat.
(2) A tanyagondnoki szolgálat a lakosságtól érkező, az Önkormányzatot és intézményeit érintő
közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat az illetékes vezetők felé haladéktalanul
továbbítja.
9. §
A betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe (a továbbiakban: rendelő) történő
szállításában való közreműködést a tanyagondnoki szolgálat az érintett személy lakóhelyétől a
rendelőig, majd a rendelőtől a lakóhelyig történő szállításával biztosítja az orvos javaslata alapján.
10. §
A tanyagondnoki szolgálat közreműködik
segédeszközökhöz való hozzájutásban.

a

gyógyszerkiváltásban

és

a

gyógyászati

11. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat szükség esetén részt vesz az óvodás és iskolás gyermekek
taktaharkányi köznevelési intézményekbe és onnan vissza történő szállításában.
(2) Az egyéb gyermekszállítási feladatokat (különösen tanulmányi és sportversenyekre szállítás,
színházlátogatás, tanulmányi osztálykirándulás) az igények szerint kell ellátni, az intézményvezetők
jelzése alapján.
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12. §
A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági
szolgáltatások, így
a)
a közösségi-, művelődési-, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b)
az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c)
beszerzési, javítási feladatok biztosításában,
d)
egyéb személyszállítási feladatokban való közreműködés,
e)
az önkormányzati munka segítése a levelek, szórólapok kézbesítésével, a hirdetmények
közlésével.
13. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat közreműködik
a)
a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében,segítésében,
b)
a település közigazgatási határain belül az önkormányzati rendezvényre történő
személyszállításban,
c)
testvértelepülési kapcsolat keretében történő látogatás alkalmával a személyszállításban.
(2) Az önkormányzati rendezvényre történő személyszállítás történhet meghatározott
gyülekezőhelyről, lakóházaktól a rendezvényre és a rendezvényről meghatározott gyülekezőhelyre,
lakóházakhoz.
14. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat az egyéni hivatalos ügyek intézését és a lakossági igények továbbítását
segíti.
(2) A tanyagondnoki szolgálat a lakosságtól érkező, az Önkormányzatot, a Hivatalt, az Önkormányzat
intézményét érintő egyéni kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat az illetékes vezető felé
haladéktalanul továbbítja.
15. §
A beszerzési, javítási feladatokban való közreműködést a tanyagondnoki szolgálat
a)
az Önkormányzat számára az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges anyagok
beszerzésével,
b)
az Önkormányzat műszaki eszközeinek meghibásodása esetén az eszköz javítását végző
szervezethez történő eljuttatásával és visszaszállításával biztosítja.
16. §
A hivatali munkához kapcsolódó személyszállításban való közreműködést a tanyagondnoki szolgálat
a jegyző jelzése alapján végzi olyan esetekben, amikor a tanyagondnoki szolgálat ellátási területéhez
tartozó önkormányzat hivatali, képviselő-testületi vagy egyéb hivatalos ügyének intézése érdekében
a Hivatal dolgozóinak szállítására van szükség.
17. §
Egyéb személyszállításban való közreműködést a tanyagondnoki szolgálat abban az esetben
végezhet, amennyiben az nem ellentétes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 60. §-ának rendelkezéseivel.
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18. §
Az önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások:
a)
az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
b)
a tanyagondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása.
19. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat közreműködik a lakosság közérdekű, önkormányzati információkkal
történő ellátásában.
(2) A tanyagondnok ellátja a szolgálat működésével kapcsolatos teendőket, gondoskodik a
tanyagondnoki gépjármű szervizeltetéséről, tisztításáról, téli-nyári abroncsainak cseréltetéséről és a
szolgálat zavartalan működéséhez szükséges egyéb teendők ellátásáról.
20. §
A polgármester a tanyagondnokot egyéb, a szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló
1993. évi III. törvény 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban lévő feladat elvégzésére is utasíthatja.
21. §
(1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a szolgálat
rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el.
(2) A tanyagondnoki szolgálat feladatait a tanyagondnok jelen rendelet szabályai, a szakmai program,
valamint munkaköri leírása és a munkáltató utasítása szerint látja el.
(3) A tanyagondnok feladatait a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti
időben köteles ellátni.
(4) A tanyagondnok munkarendjét a feladatellátásához legjobban igazodó rend szerint kell
megállapítani.
(5) A tanyagondnoki szolgálatot a tanyagondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes
távolmaradás esetén helyettesíteni kell. A helyettesítéséről külön megállapodás alapján kell
gondoskodni.
22. §
Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Taktaharkány, 2022. június 27

Dr. Szemán Ákos

Dr. Béni Gyula

polgármester

jegyző
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1. melléklet
1. Taktaharkány lakott külterületi ingatlanai:
a) Bazsi tanya (0124/4 hrsz.)
b) Dohányos tanya (034/4 hrsz.)
c) Gátőrház (030 hrsz.)
2. Taktaharkány egyéb belterületi lakott terület: Széchenyi utca ingatlanai
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I. A szolgáltatás fenntartója
A szolgáltatás megnevezése: Tanyagondnoki Szolgáltatás
Fenntartó: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat
Székhelye: 3922 Taktaharkány Gépállomás utca 4.
Ügyfélfogadás helye: 3922 Taktaharkány Gépállomás utca 4.
Képviselője: dr Szemán Ákos polgármester
Elérhetősége: www.taktaharkany.hu
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 60. § (1) – (6) bekezdései, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (SZCSM rendelet) 39. § (1) – (9)
bekezdései alapján – a település tanyagondnoki szolgáltatásának szakmai programját az
alábbiak szerint határozza meg.
A tanyagondnoki szolgáltatást az Önkormányzat külterületi, valamint a központivízfolyásokkal körülhatárolt és átívelő hidakkal elérhető – belterületi településrészen
kívüli, egyéb belterületi lakott területekre terjed ki.
II. Taktaharkány település bemutatása
Taktaharkány
település a Zempléni-hegység lábánál fekszik, a térség városai
közül Szerencstől 10, Tokajtól 25, a megyeszékhely Miskolctól pedig mintegy 30 kilométerre.
A Taktaköz az Alföld peremi süllyedék-területeinek egyik legszebb részlete. Tájképileg
a Bodrogköz folytatása, attól a tokaji Nagy-hegy választja el. A kistáj névadója, a
Takta Csobajnál ered, alig 6 kilométerre a Tiszától. A mintegy 300 km²-es síksági táj a
Szerencsi-dombvidéktől és a Harangodtól a Tiszáig terjed. Taktaharkány nagyközség e vidék
egyik meghatározó települése. Belterülete 216 hektár, külterülete 3701 hektár nagyságú.
A település oktatási , szociális, egészségügyi és kulturális intézményi ellátottsága jónak
mondható, /bölcsőde, óvoda, általános iskola, két házi orvosi körzet és fogorvosi rendelő/.
Szociális alapellátások közül biztosított a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és
gyermekjóléti szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás, védőnői szolgálat, bentlakásos idősek
otthona.
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III. A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata
A tanyagondnoki szolgáltatás keretében cél a biztosítani a külterületi és az egyéb belterületi
lakott területek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítését, az alapvető szükségletek
kielégítését
segítő
szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz,
valamint
egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, továbbá segítse az egyéni, közösségi szintű
szükségletek teljesítését.
A megvalósítani kívánt program bemutatása, a kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek leírása:
A tanyagondnoki szolgáltatás nyújtásával az a célunk, hogy:
• életfeltételeiket javítsuk,
• közérdekű információkkal ellássuk,
• közszolgáltatáshoz való hozzájutásukat elősegítsük,
• a szociális alapellátások igénybevételét lehetővé tegyük,
• előmozdítsuk a közösségfejlesztést, a helyi társadalmi és civil szféra erősítését.
A tanyagondnoki szolgáltatás feladata:
a) közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi- és szociális információk szolgáltatásában,
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása,
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.

IV.

Más intézményekkel történő együttműködés módja

Együttműködő, koordinatív, átjárható, hatékony kapcsolat, információcsere alakult ki a
szociálisalapszolgáltatást nyújtó intézményekkel, valamint:
• a karitatív, egyházi, állami szervezetekkel,
• az érdekvédelmi csoportokkal,
• egyesületekkel és alapítványokkal,
• az oktatási intézményekkel, azok gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel,
• a közművelődési intézményekkel,
• a települési civil szervezetekkel,
• a Kormányhivatallal,
• a Magyar Államkincstárral,
• a háziorvosokkal, házi gyermekorvossal,
• a rendőrséggel, a polgárőrséggel, mezőőrrel, helyi postával,
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• a módszertani intézményekkel,
• a felettes, és egyéb szervekkel, környező szociális intézményekkel,
• más érintett szervezetekkel, és személyekkel, akik részvétele fontos az
észlelő ésjelzőrendszerben.
Az együttműködés kiterjed:
• a kölcsönös tájékozódásra és tájékoztatásra,
• egymás tevékenységének, illetékességének megismerésére,
• szakmai támogatására,
• konkrét ügyek estében információcserére,
• közös konzultációkra, tapasztalatcserékre.

V. Ellátandó célcsoport megnevezése
A tanyagondnoki körzet határai, az ellátandó célcsoport jellemzői:
Központi-vízfolyásokkal körülhatárolt és átívelő hidakkal elérhető – belterületi
településrészen élő lakosság száma 185 fő.
A település ezen részére élők férfiak és nők aránya azonos, akik jellemzően szociális vagy
munkanélküli ellátásban részesülnek.
Külterületen élő lakosság szám 4 fő. Az itt élők lakóhelyi hátrányok ellenére is
ragaszkodnak a megszokott lakóhelyükhöz, otthonukhoz.
VI. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formáiés azok
köre, rendszeressége:
A tanyagondnok a polgármesterrel heti rendszerességgel munkaértekezletet tartanak,
ahol afeladatvégzés tervezésre kerül.
Egyeztetésrekerülnek a továbbképzési és szupervíziós időpontok, szakmai egyesületi
rendezvények.
A tanyagondnok a területen élő lakosokat rendszeresen meglátogatja, ennek során, illetve
szükségszerint:
• közreműködik az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban napi rendszerességgel,
• háziorvosi rendelésre szállítják az idős embereket egyéni igény alapján, de napi
rendszerességgel,
• egyéb egészségügyi intézménybe szállítja a gondozottakat igény szerinti
rendszerességgel,
• havi rendszerességgel váltja ki a gyógyszereket,
• gyógyászati segédeszközöket eljuttatja a gondozottaknak eseti jelleggel,
• heti rendszerességgel juttatják el a közösségi és szociális információkat a
külterületilakosoknak,
• ügyintézés heti rendszerességgel (posta, közüzemek),
• hivatalos ügyek intézésének segítése napi rendszerességgel, közösségi, művelődési,
sport- és szabadidős tevékenységek megszervezése, segítése (színházlátogatás,
kirándulás, helyi rendezvények látogatása, családlátogatás, kapcsolattartásban való
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

segítségnyújtás, idősek rendezvényeire, misére történő szállítása) előre egyeztetett
időpontban. Bekapcsolódás a falunapi és idősek napi, és egyéb helyi
rendezvények lebonyolításába.
szállítási feladatok ellátása eseti jelleggel,
bolti bevásárlás naponta,
temetőlátogatás megszervezése alkalmanként,
ivóvíz szállítása szükség szerint,
háztartási kisgépek javíttatása igény szerint,
szociális gondozó, családsegítő, gyermekjóléti családgondozó kiszállítása heti
rendszerességgel,
gázpalack cseréje igény szerint,
személyi higiénéhez tartozó gondozási igények kielégítése (fodrász, manikűr) eseti
jelleggel,
közreműködés tömegközlekedéshez való jutásban heti rendszerességgel,
az Önkormányzat és intézményei részéről a lakosságnak szánt információk
(szórólapok,hirdetmények, értesítések stb.) továbbítása, eljuttatása.
bűnmegelőzési programban való részvétel, kapcsolattartás.
VII. A falu-és tanyagondnoki szolgáltatás

a) szállítás (javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe
vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok,
családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem
oldhatóak meg)
b) megkeresés (szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének
közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns
szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott
szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják) és
c) közösségi fejlesztés (egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő
integrációs szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység,
amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat
kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg) szolgáltatási elemet biztosít.
VIII. Az ellátás igénybevételének módja
A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére, indítványára történik, valamint az észlelő-jelzőrendszer
segítségével, a szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók jelzése alapján. Az ellátás
igénybevételére irányuló kérelmet szóban a tanyagondnoknál, illetve felettesénél kell
jelezni. A tanyagondnoki ellátás minden formája ingyenes az ellátottak részére.
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A munkamegbeszélések alkalmával a tanyagondnok a vezetőnek jelzi az ellátás iránti
igényt. A szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartás során figyelembe veendő
szabályok, elvek:
• az önkéntesség elve
• a titoktartási kötelezettség értelmezése (etikai kódex figyelembevételével)
• adatkezelési szabályok, stb. (etikai kódex figyelembevételével)
• szolgáltatást igénybe vevők jogai (adatvédelem, betekintési jog, fellebbezési jog,
érdekképviselet módja, ellátott jogi képviselő)
• szolgáltatást végző jogai (etikai kódex, szakszervezet, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.), a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 94/L.§)
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja:
A szolgáltatást az ellátotti körnek megfelelő személyek közül bárki igénybe veheti. A
helyi lakosságot személyesen és az Önkormányzat helyi lapjában, szórólapokon
tájékoztatják az alapszolgáltatásokról, esetenként az észlelő- és jelzőrendszer közvetíti a
leendő ellátottakat. A tanyagondnok telefonnal rendelkezik, amit a külterületen élők
ismernek. Telefonszámuk a helyi, ingyenes Hírmondó újságban is megtalálható.

IX. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainakvédelmével
kapcsolatos szabályok
Ellátottak jogai:
Az önkéntesség elvéhez igazodóan a tanyagondnoki körzetben élőkkel az önkéntesség
alapján alakít ki együttműködést. A működés alapvetően szolgáltató jellegű. Az
ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az
egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás,
szolgáltatás igénybevételére. A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő
bánásmód követelményét kell megtartani. Az egyenlőség elvének megfelelően a
szolgáltatásban részesülők nemre, nemzetiségre, felekezetre tekintet nélkül egyenlő
elbírálásban kell, hogy részesüljenek.
Az ellátottak személyiségi jogait érintő adatok és tények kezelésére, továbbítására és
nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan az az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), illetve a
Szoctv. adatvédelmi rendelkezéseiben foglaltak szerint kell eljárni a titoktartásnak
megfelelően. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz
csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.
A tanyagondnok az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel
legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes
körű tiszteletbentartására, különös figyelemmel:
• az élethez, emberi méltósághoz,
• a testi épséghez,
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• a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van ellátási problémáinak, minőségi kifogásainak
jelzéséhez, a panaszjog gyakorlásához, panaszának kivizsgálásához, jogos problémáinak
lehetőség szerinti leggyorsabb megszüntetéséhez. Amennyiben az ellátott a panaszával
kapcsolatos intézkedéssel nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott-jogi képviselő a szolgáltatásban
részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Nevét, elérhetőségét az ellátottak
részére nyitva álló helyiségben jól látható helyen ki kell függeszteni. Ez a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, valamint a szociális alapellátást biztosító intézmény
váróhelyiségében, irodájában mindig megtalálható.
A tanyagondnokság által nyújtott szolgáltatások megvalósítását a Szociális Munka Etikai
Kódexének megfelelően kell mindenkor végezni. Az tanyagondok minden esetben az
ellátottak jogai tiszteletben tartásával jár el. A felettes vezetője gondoskodik a
szolgáltatás biztosítása során az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén
autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet
kialakításáról és működtetéséről. Ha az ellátásban részesülő személy jogainak, érdekeinek
érvényesítésére nem képes, a tanyagondnok intézkedés megtételét kezdeményezi a
lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnál, illetve a szükséges segítség nyújtás érdekében
felveszi a kapcsolatot az egészségügyi vagy más szociális intézménnyel.
A szociális szolgáltatást végzők jogai:
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, munkaviszonyban álló személyek esetében
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben
tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a
munkáltató megfelelőmunkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
A tanyagondnok közfeladatot ellátó személynek minősül.
A szociális szolgáltatást végzőt, megilletik a Kjt.-ben foglalt munkavállalói jogok.
Érdekeiket elsősorban a szakmai protokoll útján érvényesíthetik. Ezen kívül szakmai
érdekképviseletüket a munkahelyi szakszervezeten, közalkalmazotti tanácson kívül a
Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete látja el. Egyebekben munkajogi,
polgárjogi, büntetőjogi és alkotmányos jogorvoslati rendszeren keresztül szerezhetnek
érvényt jogaiknak.
A tanyagondnoki szolgálat várható eredményessége:
• mennyiségben és minőségben kielégíti a jelentkező igényeket,
• növeli a tanyai lakosság biztonságérzetét,
• bevonja az ellátásba az ellátott környezetében fellelhető további segítő
kapcsolatokat,
• a szolgáltatást költségtakarékosan, és szervezetten bonyolítja le,
• szoros együttműködést alakít ki az egészségügyi ellátással az ellátott érdekében,
• javul a bűnmegelőzési tevékenység, együttműködésben a polgárőrséggel, és a
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•
•

mezőőri
szolgálattal,
szorosabb együttműködés a civil szervezetekkel, a helyi önkormányzattal,
ezáltal nagyobb arányban bevonhatók a külterületi lakosok a helyi közösségi
programokba.

A tanyagondnok helyettesítése
A fenntartó a tanyagondnok távolléte esetén is köteles a feladatot képzett munkaerővel
ellátni. A helyettesítés megoldható a tanyagondnoki alapképzésnél magasabb iskolai
végzettséggel rendelkező szociális/humán képesítéssel rendelkező személy eseti
megbízással történő feladat-ellátásával.
X. Egyéb – a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos – előírások
Személyi feltételek
A tanyagondnok köteles elvégezni a fenntartó által finanszírozott, munkakör betöltéséhez
szükségestanyagondnoki alapképzést.
A tanyagondnok köteles a munkáltató által támogatott kötelező továbbképzéseken részt
venni, és aközalkalmazottak számára előírt kreditpontokat megszerezni.
A tanyagondnok számára lehetőséget kell biztosítani – a feladatellátáshoz szükséges –
közösségi összejöveteleken való részvételre, a szakmai szervezetekkel történő
kapcsolattartásra.
A tanyagondnok köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra vonatkozó etikai
szabályokatbetartani.
A tanyagondnok köteles minden munkanapon, illetve a munkaidőn túli munkába rendelés
esetén azelőírt időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas állapotban.
A tanyagondnok esetleges egészségügyi, fiziológiai állapotváltozását köteles
munkaadójának mielőbb jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen. Ez különösen
vonatkozik a gépjárművezetés alóli felmentésre, amennyiben esetleg más feladatok
ellátásban az említett problémák miatt nem akadályozott.
Taktaharkány, 2022. június 27.
…………………………………
Dr. Szemán Ákos
polgármester

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2022. (VI. 28.) 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. §
A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 18/2018. (VIII. 28.) rendelete 2. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon
hatályát veszti.

Taktaharkány, 2022. június 27

Dr. Szemán Ákos

Dr. Béni Gyula

polgármester

jegyző

1

1. melléklet
„2. melléklet
Kormányza Megnevezés
ti funkció
1

011110

Államhatalmi szervek tevékenysége

2

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

7

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

8

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

9

016030

Állampolgársági ügyek

10 016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

11 022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

12 031030

Közterület rendjének fenntartása

13 032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

14 041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

15 041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16 041236

Országos közfoglalkoztatási program

17 041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

18 042180

Állat-egészségügy

19 042220

Erdőgazdálkodás

20 045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

21 045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

22 047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

23 051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

24 052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

25 053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

26 063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

27 064010

Közvilágítás

28 066010

Zöldterület-kezelés

29 066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

30 072111

Háziorvosi alapellátás

31 072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

32 072311

Fogorvosi alapellátás

33 074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

34 074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

35 076061

Környezet-egészségügyi feladatok

36 081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

37 081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

38 081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

39 082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

40 082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

41 082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

42 082044

Könyvtári szolgáltatások

43 082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

44 082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

45 086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

46 095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

47 104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív
napközbeni ellátás útján
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48 104044

Biztos Kezdet Gyerekház

49 105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

50 106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

51 107080

Esélyegyenlőség elősegítése célzó tevékenységek és programok

52 107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
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TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.
Telefon: (47) 378-001
E-mail: polgarmester@taktaharkany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: a szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
115. § bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 147. § (1), (3) bekezdése alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat, illetve a
szolgáltatási önköltséget tárgyév április 1-jéig állapítja meg. A szolgáltatási önköltséget a
tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási
önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően, a fenti szolgáltatásokra és étkezésre vonatkozóan sor
került a szolgáltatási önköltség és ez alapján az intézményi térítési díj felülvizsgálatára, amely az
alábbiakban kerül bemutatásra:
A nyersanyagnorma és a rezsiköltség emelkedésének okai:
Az élelmezésvezető tájékoztatása szerint a gyermek és a felnőtt étkezés vonatkozásában
nyersanyagnorma emelésére van szükség, mert a jelenleg érvényes normák nem biztosítják a
megfelelő mennyiségű és minőségű étel előállítását valamennyi korosztályban. Nyersanyagnorma
emelésére 2021-ben került volna sor, de a jogszabályok nem tették lehetővé az emelést. Így 2022
májusáig közel 4 millió forint hiányt termeltünk. Tovább növeli az étkezés önköltségét, az
áremelkedés.
Minden évben megpályáztatjuk az élelmiszerbeszállítókat, akik így egy évre fix áron adják az
élelmiszert. Idén már két beszállító is jelezte, hogy nem tudja tartani az árakat, kérte az árak
emelésének elfogadását.
Néhány termék áremelkedését az alábbi táblázat mutatja:
MEGNEVEZÉS
Karaj
Csirkecomb
Sertéscomb
Pulyka comb
Csont
Sonka
Párizsi

2020
1030 Ft
990 Ft
1450 Ft
1220 Ft
460 Ft
1200 Ft
510 Ft

2022
2150 Ft
1900 Ft
1950 Ft
2300 Ft
650 Ft
1600 Ft
650 Ft

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.
Telefon: (47) 378-001
E-mail: polgarmester@taktaharkany.hu

Fokhagymás felvágott
Májusi
Halfilé
Zsemle
Tojás
Burgonya
Kenyér
Étolaj
Rizs
Tej
Cukor
Tészta
ÖSSZESEN

980 Ft
990 Ft
990 Ft
16 Ft
31 Ft
108 Ft
300 Ft
290 Ft
188 Ft
140 Ft
140 Ft
360 Ft
11.303 Ft

1450 Ft
1500 Ft
2100 Ft
35 Ft
46 Ft
250 Ft
360 Ft
990 Ft
402 Ft
364 Ft
337 Ft
1200 Ft
20.234 Ft

Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban:
intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm.
rendelet 3. § (1), (4) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
étkeztetés esetén ellátási napra, házi segítségnyújtás esetén gondozási órára vetítve kell
meghatározni.
A 9. § (4) bekezdése értelmében az étkeztetés intézményi térítési díja a szerint differenciált, hogy
az ételt a helyszínen fogyasztják e vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen,
illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.
Szociális étkezes intézményi térítési díja
2022. évi állami támogatás:
4 794 650 Ft
2022. évben az étkeztetés tervezett szolgáltatási önköltsége: 18 055 202 Ft (nettó)
Ez az összeg tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatban felmerült bérköltséget, járulékokat, a
rezsit és az étel nyersanyagköltségét.
A 2022. évre tervezett ellátotti létszám: 77 fő.
Az egy adagra jutó szolgáltatási önköltség:
13 260 552 Ft : (77 fő x 251 nap ) = 686 Ft
202. május 31-ig 7141 adag ételt főzött a konyha szociális étkezésre. Ha teljes árat fizetne
mindenki, akkor ez a jelenlegi árakkal 4 427 420 Ft bevételt jelentene. Az Önkormányzat sávos
kedvezményt biztosít az átlag bevétel 3 070 630 Ft. A különbözetet az önkormányzat szociális
keretét terheli.
A kiszállítás önköltsége:
A szociális étkezés kiszállítását 2022. évben öt fő közfoglalkoztatott személlyel végezzük, akik
napi 0,6-0,6 órában, összesen napi 3 órában végzik az ebédszállítást. A közfoglalkoztatottak bérét
100%-ban fedezi az állami támogatás. A kiszállítással kapcsolatban felmerült dologi kiadás
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összege: 201.521 Ft/év. Ez adódik a kiszállításnál használt kerékpárok javítási, karbantartási
költségeiből, a felmerülő üzemanyagköltségből, amikor gépkocsival kell besegíteni az
ételszállításba.
2 fő közalkalmazott (bére 100%-ban támogatott):
0 Ft
3 fő közfoglalkoztatott gondozónő (bére 100%-ban támogatott):
0 Ft
Kiszállítási költség összesen:
758 716 Ft
Kiszállítások tervezett száma 2022-ben:
10 000 db
Egy adagra jutó kiszállítási költség:
76 Ft
A szociális étkezés kiszállításának intézményi térítési díja:
100 Ft
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv. 146. § (1)
bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért,
valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A 147. § (1) bekezdése szerint a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a
146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés
kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított
támogatás különbözete.
A 147. § (2) bekezdése szerint a bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat
külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele
történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a
tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal
korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály
szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
148. § (1) A kötelezett által fizetendő' térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az
intézményvezető, a szolgáltatást vezető' vagy a működtető' (a továbbiakban együtt:
intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg.
A 151. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy
az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi
összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának,
valamint a 21/B §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja
meg. „
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:
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A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
A bölcsődei gondozás szolgáltatási költsége 2022. évi tervezett adatok alapján: 13 927 392 Ft
2022. évi állami támogatás összege: 13 893 000 Ft Tervezett ellátotti létszám: 12 fő
Egy ellátottra, egy napra jutó szolgáltatási önköltség: 11 Ft.
Intézményi térítési díj összege: 0 Ft/nap.
A Gyvt. 150. § (6) bekezdése alapján bölcsődei ellátás esetében a
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
- a három-vagy többgyermekes család gyermekének,
az átmeneti gondozásban lévő', az ideiglenes hatállyal
gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek

nevelőszülőnél

vagy
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- a védelembe vett gyermek
gondozását térítésmentesen kell biztosítani.
Jelenleg a bölcsődei ellátotti létszám 12 fő.
Mivel az önköltség és az állami támogatás közötti minimális a különbség, nem indokolt a
gondozási díj megállapítása a bölcsődei gondozásra.
Alkalmazotti ebéd tekintetében 2022. 05.31-ig 4840 adag került előállításra. Ha teljes árat fizetne
mindenki, akkor 3 000 800 Ft bevétele lenne a konyhának. Ezzel szemben a tényleges bevétel
2 119 920 Ft volt. A különbözetet szintén az önkormányzatnak kell hozzá tennie.
A vendégétkezők adagszáma 2022. 05.31-ig 2262 db.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon döntést róla.
Taktaharkány, 2022. július 20.
Dr. Szemán Ákos
polgármester
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Hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet elfogadása révén rögzítésre kerülnek az intézményi és személyi térítési díjak.
Figyelemmel arra, hogy a házi segítségnyújtás és a bölcsődei gondozás esetében személyi
térítési díj került megállapításra, mely az elmúlt években nem volt, ezért költségvetési
hatása van.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Nem mérhető hatás.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendelet nem befolyásolja az adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A térítési díjak felülvizsgálata, ezáltal a rendelet elfogadása törvényi kötelezettség.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Taktaharkány, 2022. június 20.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (…) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 162. § (5) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Taktaharkány közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását
biztosító költségvetési szervekbe járó gyermekekre, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat
igénybe vevőkre és a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ által működtetett Konyha és
Étkezdén keresztül az étkezést igénybe vevőkre.
Étkeztetés
2. §
(1) Az étkeztetés intézményi térítési díját e szolgáltatás ellenértékeként kell megállapítani.
(2) Az intézményi térítési díj összegét, a szolgáltatási önköltséget (nyersanyag- és rezsiköltség) e
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Szociális étkezés
3. §
(1) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj összegét e rendelet 2. számú melléklete alapján kell
megállapítani, figyelemmel arra, hogy az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja
meg az ellátott havi jövedelmének 30%-át, valamint az intézményi térítési díj összegét.
(2) Az étkeztetés személyi térítési díját a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, utólag kell megfizetni.
(3) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központnál
kell kezdeményezi.
(4) Ha a szociális étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, az
étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap 14.00 órájáig kell írásban vagy telefonon
lemondani az élelmezésvezetőnél. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének
kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított harmadik munkanaptól mentesül.
(5) Az étkezés az igénybe vevő vagy törvényes képviselőjének a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató
Központhoz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.
(6) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.
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(7) Személyi térítési díjkedvezményt a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(8) Ha a fizetésre kötelezett a meghatározott módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az
intézményvezető a kötelezettet írásban felszólítja a térítési díj hátralékának befizetésére, valamint a
mulasztás következményeire.
(9) Ha a (10) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézményvezető
negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a jegyzőnek,
aki intézkedik annak behajtása iránt.
(10) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybe vevő:
a)
tanulói jogviszonya, vagy óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy
b)
60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.
Bentlakásos idősek otthona
4. §
(1) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg és erről a térítési díj fizetésére
kötelezettet írásban tájékoztatja.
(2) A személyi térítési díját a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, utólag kell megfizetni.
(3) A személyi térítési díjak intézményvezető által történő évi felülvizsgálata után, az új személyi
térítési díjak minden évben január 1-jén kerülhetnek bevezetésre.
(4) Az idősek otthonában történő elhelyezés esetén, ha a gondozott kórházi (gyógyintézeti) ellátás,
vagy – az intézményvezető előzetes értesítésével – egyéb ok miatt az intézményből ideiglenesen
eltávozik, akkor távolléte idejére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló kormányrendelet szerinti helyfenntartási díjat fizet.
(5) Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését,
elengedését kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a Képviselő-testülethez fordulhat, amely határozattal dönt a térítési díj összegéről. A Képviselőtestület döntéséig, vagy a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat
kell megfizetni.
(6) Az idősek otthonában elhelyezettek térítési díját a 3. melléklet tartalmazza.
Házi segítségnyújtás
5. §
(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját – a szociális segítésre és a személyi gondozásra
külön-külön – e szolgáltatás ellenértékeként kell megállapítani.
(2) Az intézményi térítési díj összegét és a szolgáltatási önköltséget e rendelet 4. számú melléklete
tartalmazza.
(3) A házi segítségnyújtás személyi térítési díját a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, utólag kell
megfizetni, oly módon, hogy a Taktaharkányi Szociális Szolgálati Központtal munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló szociális gondozók otthonukban felkeresik az ellátottakat, és
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készpénzfizetési számla ellenében átveszik az ellátottól a térítési díjat, amit az átvétel napján 16 óráig
befizetnek a Polgármesteri Hivatal házipénztárába. A díjat az ellátott átutalással is fizetheti.
Gyermekétkeztetés
6. §
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege.
(2) Az intézményi térítési díj összegét és a szolgáltatási önköltséget (nyersanyag- és rezsiköltség)
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj az (1) bekezdés szerinti összeg általános
forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának szorzata, amit csökkenteni
kell a Gyvt. 21/B. §-ában meghatározott normatív kedvezményekkel.
(4) A személyi térítési díjkedvezményt a köznevelési intézmény állapítja meg.
(5) A fizetendő személyi térítési díjat előre, a tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni.
(6) Az előre befizetett térítési díjat vissza kell fizetni, vagy be kell számítani a következő havi térítési
díjba, ha a távolmaradást a kötelezett a megadott időben bejelentette.
(7) Ha a jogosult az étkezést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, távolmaradását a
köznevelési intézmény vezetőjénél vagy az élelmezésvezetőnél a tárgynap 8.00 óráig be kell jelenteni.
A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradása idejére mentesül a térítési díj fizetésének
kötelezettsége alól.
Bölcsődei gondozás
7. §
(1) A bölcsődében elhelyezett gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele
történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozásra) megállapított intézményi térítési díj a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
különbözete.
(2) Az intézményi térítési díj összegét és a szolgáltatási önköltséget e rendelet 6. számú melléklete
tartalmazza.
(3) A bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díj összegét e rendelet 6. számú melléklete
alapján állapítja meg az intézményvezető.
(4) A fizetendő személyi térítési díjat előre, a tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni.
(5) Az előre befizetett térítési díjat vissza kell fizetni, vagy be kell számítani a következő havi térítési
díjba, ha a távolmaradást a kötelezett a megadott időben bejelentette.
(6) Ha a jogosult az étkezést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, távolmaradását az
intézményvezetőnél 8.00 óráig be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a
távolmaradása idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
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Alkalmazotti étkezés
8. §
(1) Alkalmazotti étkezés keretében napi egyszeri, egy adag meleg étkezést vehet igénybe az a
személy, aki Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatával, annak intézményeivel, vagy a
Taktaharkányban működő állami intézményekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban – így
különösen köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő, munkaviszonyban, megbízási
jogviszonyban, önkormányzati képviselői jogviszonyban, továbbá közfoglalkoztatotti
jogviszonyban, amennyiben a munkáltató javasolja – áll.
(2) Alkalmazotti étkezés első alkalommal a munkáltató által kiállított igazolással ellátott adatlappal
vehető igénybe.
(3) Az alkalmazotti étkezés térítési díját és önköltségét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az alkalmazotti étkezés ebédjeggyel vehető igénybe. Az ebédjegy dátummal és hivatalos
bélyegzővel van ellátva, és csak a dátum szerinti napon használható fel. Naponta, vagy két hétre előre
lehet megvásárolni az élelmezésvezetőnél. Az ebéd csak az ebédjegy átadása ellenében szolgálható
ki.
(5) Ha a két hétre előre megvásárolt ebédjegyek birtokosa az étkezést betegség vagy más ok miatt
nem veszi igénybe, és távolmaradását az élelmezésvezetőnél a tárgynap 8.00 óráig bejelenti, kérheti
az élelmezésvezető a bejelentést követő naptól a távolmaradása utolsó napjáig megvásárolt
ebédjegyek cseréjét. Ez esetben igazolnia kell a távolmaradás időtartamát. Az élelmezésvezető az
igazolással érintett és fel nem használt ebédjegyeket bevonja és a bevont ebédjegyek számával
megegyező számú ebédjegyet bocsát az igénylő rendelkezésére ingyenesen.
Vendégétkezés
9. §
(1) Vendégétkezés
élelmezésvezetőnél.

igénybevételére

bárki

jogosult,

aki

vendégebédjegyet

vásárol

az

(2) A vendégebéd jegyre a 7. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
az a vendégebédjegy feliratot tartalmazza.
(3) Ha a két hétre előre megvásárolt ebédjegyek birtokosa az étkezést betegség vagy más ok miatt
nem veszi igénybe, és távolmaradását az élelmezésvezetőnél a tárgynap 8.00 óráig bejelenti.
(4) A vendégétkező a bejelentést követő naptól a távolmaradása utolsó napjáig kérheti az
élelmezésvezetőtől a megvásárolt ebédjegyek cseréjét. Az élelmezésvezető az a fel nem használt
ebédjegyeket bevonja és a bevont ebédjegyek számával megegyező számú ebédjegyet bocsát az
igénylő rendelkezésére ingyenesen.
(5) A vendégebéd térítési díját és önköltségét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
10. §
Hatályát veszti a szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló
23/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelet.
4

11. §
Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
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1. melléklet
Étkezés önköltsége és intézmény térítési díja
Étkezés nyersanyag költsége

Étkezés rezsi költsége

Étkezés önköltsége

Étkezés intézményi díja

550 Ft

250 Ft

800 Ft

1 016 Ft
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2. melléklet
Szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díja
Megnevezés
Szociális
étkezés, Idősek
Klubja
gondozottai
Jövedelemhatár
ok
Szociális
étkeztetés
térítési díja

Tízórai
Ebéd
85 500 Ft-ig
Étkezés térítési díja:
500 Ft/nap
Kiszállítás díja:
100 Ft/nap
Kiszállítás díja egyszer
használatos edényben:
200 Ft

Nyersanyagár
(Ft)
150
550

ÁFÁ-val növelt intézményi
térítési díj (Ft)
190
700

85 501 Ft és 114 000
Ft között
Étkezés térítési díja:
600 Ft/nap

114 001 Ft-tól

Kiszállítás díja:
100 Ft/nap
Kiszállítás díja
egyszer használatos
edényben:
200 Ft
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Étkezés térítési díja:
700 Ft/nap
Kiszállítás díja:
100 Ft/nap
Kiszállítás díja egyszer
használatos edényben:
200 Ft

3. melléklet
Bentlakásos Idősek Otthona személyi térítési díja
Bentlakásos Idősek Otthona gondozottai
étkezési térítési díja

Megnevezés

Nyersanyagár
(Ft)

ÁFÁ-val növelt intézményi térítési
díj (Ft)

Reggeli

200

254

Tízórai

150

171

Ebéd

500

540

Uzsonna

150

171

Vacsora

200

254
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4. melléklet
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
Személyi gondozás esetén

Szociális segítés esetén

Jövedelem Ft/hó

(Ft/óra)

(Ft/óra)

85 500 alatt

0

0

85 501 – 114 000

200

100

114 001 felett

400

200
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5. melléklet
Gyermekétkezés intézményi térítési díja
Igénybe vevők köre

1.

Bölcsődéskorú gyermek (napi
négyszeri étkezés)

2.

Óvodáskorú gyermek (napi
háromszori étkezés)

3.

4.

Iskolai
napközis
gyermek
(napi
háromszori
étkezés)

Menzás
gyermek
(napi
egyszeri
étkezés:
ebéd)

I.
korcsoport
(7-10
éves)
II.
korcsoport
(11-14
éves)
I.
korcsoport
(7-10
éves)
II.
korcsoport
(11-14
éves)

Megnevezés Nyersanyagár Intézményi
(Ft)
térítési díj
(Ft)

Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

180
130
280
180
200
280
200
200
280
200

180
130
280
180
200
280
200
200
280
200

ÁFÁ-val
növelt
intézményi
térítési díj
(Ft)
229
165
356
229
254
356
254
254
356
254

Tízórai
Ebéd
Uzsonna

200
280
200

200
280
200

254
356
254

Ebéd

280

280

356

Ebéd

280

280

356
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6. melléklet
Bölcsődei gondozási térítési díja
1. A bölcsődei gondozás szolgáltatás önköltsége: 0 Ft/nap
2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 0 Ft/nap
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7. melléklet
Alkalmazotti étkezés térítési díja
1. Alkalmazotti étkezés normája: 550 Ft
2. Alkalmazotti étkezés térítési díja: 600 Ft+áfa
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8. melléklet
Vendégétkezés térítési díja
1. Vendégétkezés intézményi normája: 550 Ft
2. Vendégétkezés intézményi térítési díja: 800 Ft+áfa
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (…) önkormányzati rendelete
a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
2/2016. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésben meghatározott hatáskörében, a lakások és helységek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2)
bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. §ában, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 31. § (2)
bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. §-ában, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2)
bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (3) bekezdésében, 58. § (1)-(2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és a nem lakás céljára
szolgáló helységek bérletéről és elidegenítéséről, valamint az Önkormányzat által nyújtott
szolgáltatások díjairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I. 26.)
önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I. 26.)
önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Taktaharkány, 2022. június 27.

Dr. Szemán Ákos

Dr. Béni Gyula

polgármester

jegyző

2. melléklet
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
Lakás adatai

bérleti forma

Alkotmány u. 15/A.

szociális

Attila u. 36.

szociális

Bem u. 2.

szociális

Bem u. 11.

szociális

Bocskai u. 20.

szociális

Gyöngyvirág u. 32.

szociális

Honvéd u. 91.

szociális

Iskola u. 6.

szociális

Munkácsy Mihály u. 3.

szociális

Dózsa u. 19.

szolgálati

Gépállomás u. 2.

szolgálati

Magtár u. 1.

szolgálati

Béke u. 2/1.

üzleti

Gépállomás u. 975/2 hrsz.

üzleti

Kazinczy u. 34.

üzleti

3. melléklet
Önkormányzati bérlakások bérleti díjai
1. Szociális célú ingatlanok
Lakás adatai:

Bérleti díj mértéke (bruttó Ft/hó)

Alkotmány u. 15/A.

5.000

Attila u. 36.

15.000

Bem u. 2.

15.000

Bem u. 11

15.000

Bocskai u. 20.

15.000

Gyöngyvirág u. 32.

15.000

Honvéd u. 91.

5.000

Iskola u. 6.

10.000

Munkácsy Mihály u. 3.

15.000

2. Szolgálati célú ingatlanok
Lakás adatai:

Bérleti díj mértéke (bruttó Ft/hó)

Dózsa u. 19.

20.000

Gépállomás u. 2.

22.000

Magtár u. 1.

15.000

3. Üzleti célú ingatlanok
Lakás adatai:

Bérleti díj mértéke (Bruttó)

Béke u. 2/1

20.000 Ft/hó

Gépállomás u. 975/2 hrsz.

25.000 Ft/hó

Kazinczy u. 34.

30.000 Ft/hó

