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Gördülő Fejlesztési Terv a 2023-2037. időszakra 
 

Taktaharkány – Taktaszada ivóvíz VKR 
VKR neve: V64 

VKR azonosítója: 11-18245-1-002-00-06 
 

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv  
műszaki szükségességét indokló alátámasztás – fontossági sorrendben 

 
 

A VKR-en (érintett települések: Taktaharkány, Taktaszada) a 2023. évre figyelembe 
vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre 
álló összege: 43.082.604 Ft ebből beruházásra rendelkezésre áll: 8.616.521 Ft, felújítás, 
pótlásra rendelkezésre áll: 34.466.083 Ft. 

 
Az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli 
helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a rendelkezésre álló forrás 7 %-át 
(3.000.000,- Ft) terveztük, használati díjból. 

 
 

I. Beruházás: 
 
Taktaharkány – Taktaszada ivóvíz VKR tekintetében közép (2025 – 2027.) és hosszú 
(2028 – 2037.) távon nem tervezünk víziközmű beruházást. Ennek oka egyrészt a 
korábbi években megvalósult munkák eredményeként az ivóvízellátó rendszer 
általánosan megfelelő, üzemképes műszaki állapota, másrészt azon körülmények 
hiánya, amely szükségessé tenné új víziközmű létesítését, vagy a már meglévő 
víziközmű rendszeren végzendő - a tárgyi eszköz mennyiségének, kapacitásának 
bővülését vagy műszaki állapotának, üzembiztonságának javulását eredményező - 
korszerűsítési tevékenységek végrehajtását. 

 
I.1. Régi 1. számú vízműkút eltömedékelése – TERVEZÉS + ENGEDÉLYEZTETÉS + 

KIVITELEZÉS (2021 – 2024. időszak) (2023.-2024. időszak) 
 
Az ivóvízellátó rendszer vízbázisát képező 1. számú mélyfúrású kút szerkezete 
tönkrement, vízadó képessége a karbantartási munkálatok ellenére is jelentősen 
lecsökkent, így annak melléfúrásos felújítása vált szükségessé. 
Az új kút bekötését követően a régi, felhagyott kutat el kell tömedékelni. 
A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás 
és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről Tervezés részének (2) bekezdése alapján 
melléfúrásos felújítás esetén a kút megszüntetésére, valamint a megvalósítandó kút 
létesítésére is a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet szerinti vízjogi engedélyt kell kérni. 
A tervezett munkálatok tehát vízjogi létesítési engedély köteles tevékenységnek 
minősülnek, ezért 2020. évben a szükséges engedélyes terveket el kell készíttetni és az 
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engedélyezési eljárást le kell folytatni, majd az engedélyek alapján az eltömedékelést 
végre kell hajtani. 
 
A tervezett munkálatok költsége: 1.500.000 Ft. 

 
 

II. Felújítás – pótlás: 
 

A 2023 – 2037. időszakban a VKR-en az alábbi felújítás, pótlási feladatokat terveztük 
megvalósítani: 
 
 

II.1. Taktaharkányi ivóvíz gépház külső és belső felújítása (2023. év) 
 
Taktaszada és Taktaharkány települések vízellátása teljes egészében saját 
víztermelésből származik. Külső forrásból vízátvétel nem történik. A kútak védőterülete 
és az azzal közös területen lévő vízkezelő gépház védőterülete 40 x 24 m drótfonatos 
kerítéssel védett. Bejárati kapuval, bejárati úton közelíthető meg. A búvárszivattyú el 
van látva leszívás védelemmel, vezérlése kézi üzemmódban a védterületen elhelyezett 
villamos elosztóból, automatikus üzemmódban jelzőkábelen keresztül, a vízműgépház 
villamos főelosztójából történik. A kezelőépület hagyományos tégla falazatú, 
egyszintes épület. A technológiai teret tartalmazó része lapostetős, a vegyszerraktár és 
az adagolók trapézlemez héjalású ferde tetős. A vízműgépházban 2 db 180 FEMAH 
típusú zárt rendszerű nyomás alatti, négy rétegű szűrőtöltettel ellátott, folyamatos 
KMnO4 adagolással működő, VATTENTEKNIK vas és mangántalanító szűrőberendezés 
található. Az épület külső fal vakolata több helyen részlegesen sérült a lábazat felől 
felázott. A gépház belső vakolata is repedezett, omladozik, az épület teteje beázik. A 
beázás megszüntetése érdekében szükséges a tető szigetelése mintegy 25 m2 felületen 
és a biztonságos üzemeltetés érdekében 75 m2-en a falfelület helyreállítása.  
 
A felújítás várható költsége: 2.000.000,- Ft, amelynek finanszírozása az 
önkormányzatok elkülönített számláján rendelkezésre álló használati díjból történik. 
 
Az ivóvíz gépház közös tulajdonban van, ezért használati díjból a költségek a 
következőképpen oszlanak meg: 
 

Taktaharkány 1.320.000,- Ft 

Taktaszada 680.000,- Ft 

összesen 2.000.000,- Ft 

 
 

II.2. Taktaszada, nyomásfokozó gépház részleges építészeti és gépészeti felújítása (2023. 
év) 
 
Taktaszada község ivóvízellátását közbenső nyomásfokozással lehet megoldani, 
amelyet jelenleg egy vakkutas nyomásfokozó lát el. A nyomásfokozó épület állapota az 
elmúlt időszakban jelentősen leromlott, külső vakolata hiányos, a fából készült 
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nyílászárók elkorhadtak. Az épületben lévő elektromos szerelvények elavultak, az 
elektromos tolózár működése nem üzembiztos. Az épület belső állapota is felújítást 
igényel. A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkori megteremtéséhez a 
nyomásfokozó kifogástalan állapota szükséges, így hosszú távon az időszakos 
rendszeres karbantartási munkák ellenére, elengedhetetlen annak építészeti és 
gépészeti felújítása, a szivattyúk cseréje, a régi elektromos tolózár, újra cserélése. 
A nyomásfokozó és szerelvényeik felújítása, szivattyúk cseréje, pótlása nem vízjogi 
engedély köteles tevékenység, tervkészítést nem igényel. 
 
A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. 8.400.000 Ft, amelynek 
megvalósítása a Taktaszada község önkormányzatának elkülönített számláján 
rendelkezésre álló használati díj terhére történhet. 

 
 

II.3. KMPVC elosztóhálózat teljes rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés (2028 – 2037. 
időszak) 
 
Hosszú távon a települési elosztóhálózatok kritikus elemeit, amelyek a használat során 
elöregedhetnek (pl. 36137 m KMPVC vezetékek, szerelvények, tűzcsapok, közkifolyók, 
aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett 
felújítás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. 
 
A javasolt felújítás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) 
kb. 1.155.000.000 Ft. 
 

 
II.4. Vízbázis, vízkezelési technológia, vízműépület átfogó felújítása – tervezés és 

kivitelezés (2032 – 2037. időszak) 
 

A települések ivóvízellátását biztosító vízbázis és vízműtelep üzeme jelenleg stabil, a 
kívánt igényeket mind mennyiségileg, mind minőségileg biztosítja. Azonban a vízellátás 
mindenkori biztonságos megteremtéséhez – a rendszeres és időszakos karbantartási, 
javítási feladatokon túl – a vízműkutak, víztisztítási és fertőtlenítési technológia, 
valamint ezek épületeinek, védőterületeinek, valamint a vízműtelepen meglévő 
közbenső tárolóterek átfogó felújítása szükséges, amelyet hosszú távon tervezünk 
ütemezni és elvégezni. 
A vízbázis és vízműtelep építészeti és gépészeti felújítása, pótlása nem vízjogi engedély 
köteles tevékenység, azonban a felújítás ideje alatt provizórikus üzemet kell biztosítani. 
 
A felújítások becsült költsége: kb. 63.000.000 Ft 
 

 
II.5. Víztorony teljes építészeti és gépészeti felújítása (2035 – 2037. időszak) 

 
Taktaszada község fogyasztási ciklusainak kiegyenlítését a meglévő 200 m3-es víztorony 
biztosítja, amely a vízellátás szempontjából alapvető jelentőségű vízilétesítmény. 
A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkori megteremtéséhez a víztorony 
kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák 
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ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen annak átfogó építészeti és gépészeti 
felújítása. 
A víztorony és szerelvényeik felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles 
tevékenység. 
 
A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. 26.300.000 Ft 

 
 

II.6. Ivóvízellátó rendszer irányítástechnikai rendszerének és elektromos ellátásának 
teljes felújítása - tervezés és kivitelezés (2035 – 2037. időszak) 
 
Az ivóvízellátó rendszeren üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos 
megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, 
elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, a kor követelményeinek 
megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel és vízellátás szempontjából. 
A vízellátó rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély 
köteles tevékenység. 
 
A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. 15.800.000 Ft 

 
 

A hosszú távon tervezett felújításokat – a költségekhez képest kis mennyiségben képződő 
használati díj összege miatt – más forrás (önkormányzati, magán forrás, vagy pályázat) 
alapján javasoljuk megvalósítani. 
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Gördülő Fejlesztési Terv a 2023-2037. időszakra 
 

Taktaharkány - Taktaszada szennyvíz VKR 
VKR neve: SZ27 

VKR azonosítója: 21-18245-1-002-01-05 
 

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv  
műszaki szükségességét indokoló alátámasztás – fontossági sorrendben 

 
 

A VKR-en (érintett település: Taktaharkány, Taktaszada) a 2023. évre figyelembe vehető, 
korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló 
összege: 8.000.000 Ft, amely 100 %-ban a felújítási és pótlási feladatok végrehajtására 
áll rendelkezésre. Beruházási tervrészre nem áll rendelkezésre forrás, tekintettel arra, 
hogy veszélyeztetné a meglévő víziközművek felújítási és pótlási feladatait. 
 
Az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli 
helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a rendelkezésre álló forrás 15 %-át 
(1.200.000,- Ft) terveztük, használati díjból. 

 
 

I. Beruházás: 
 
Taktaharkány - Taktaszada szennyvíz VKR tekintetében a rövid (2023.), közép (2024 – 
2027.), valamint a hosszú (2028 – 2037.) távú időszakokra nem tervezünk víziközmű 
beruházást. Ennek oka egyrészt a korábbi években megvalósult munkák eredményeként 
a szennyvízelvezető és tisztító rendszer általánosan megfelelő, üzemképes műszaki 
állapota, másrészt azon körülmények hiánya, amely szükségessé tenné új víziközmű 
létesítését, vagy a már meglévő víziközmű rendszeren végzendő - a tárgyi eszköz 
mennyiségének, kapacitásának bővülését vagy műszaki állapotának, 
üzembiztonságának javulását eredményező - korszerűsítési tevékenységek 
végrehajtását. 
 
A víziközmű rendszer átfogó fejlesztését, rekonstrukcióját igénylő beruházást más forrás 
(önkormányzati, magán forrás vagy pályázat) bevonásával szükséges megvalósítani. 
 

 
II. Felújítás – Pótlás: 

 
Taktaharkány – Taktaszada szennyvíz VKR tekintetében a rövid (2023.) és a közép (2024 
– 2027.) távú időszakokra nem tervezünk víziközmű felújítást, pótlást. Ennek oka 
egyrészt a korábbi években megvalósult munkák eredményeként a szennyvízelvezető és 
tisztító rendszer általánosan megfelelő, üzemképes műszaki állapota, másrészt azon 
körülmények hiánya, amely szükségessé tenné a már meglévő víziközmű rendszer és 
egyéb tárgyi eszközök eredeti kapacitását, pontosságát teljesen vagy megközelítőleg 
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visszaállító, vagy azokat pótló, de mennyiségi és minőségi többletet nem eredményező 
felújítási, pótlási tevékenységek végrehajtását, továbbá a forráshiány. 
Normál üzemmenet esetén a szennyvízelvezető és tisztító rendszer jelen állapotában 
biztosítani tudja a településen keletkező szennyvizek ártalommentes elvezetését. 
 

II.1. Gravitációs szennyvízhálózat aknáinak felújítása (2028 – 2037. időszak) 
 

A VKR gravitációs szennyvízelvezető hálózatának tisztítóaknáin a szennyvíz és 
szennyvízgőz károsító hatása miatt helyenként beton- és fémkorrózió jelei mutatkoznak. 
A betonkorrózió során az akna künete, valamint az oldalfala repedezik, kagylósan 
töredezik, az aknahágcsók, fedlapok és a fedlapkeretek korrodálnak, repednek, 
elmozdulnak. Ehhez társul még a környezet használatából (közutak) eredő dinamikus 
terhelés. 

 
Fentiek alapján a gravitációs szennyvízelvezető rendszeren meglévő beton tisztítóaknák 
felújítását irányoztuk elő, amelynek során a betonfelületeket kijavítjuk, vízzárózzuk, a 
korrodált aknahágcsókat műanyag bevonatos hágcsókra cseréljük, a fedlap-keretek 
betonozását megerősítjük (szükség esetén szintbe emeljük), az elrepedt, korrodált 
keretet és fedlapot újra cseréljük. Műszakilag indokolt esetben a teljes akna cserére 
kerül. 

 
A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj):  105.000.000 Ft 

 
 

II.2. 8 db közterületi szennyvízátemelő építészeti és gépészeti felújítása (2028 – 2037. 
időszak) 
 
A VKR-en lévő valamennyi szennyvízátemelő betonfelületei és az átemelőkben található 
szivattyúk, szerelvények, csövek (csatlakozó idom, visszacsapó szelep, tolózár, szivattyú 
vezetőcső, nyomóvezeték stb.) a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt 
korrodálódnak, műszaki állapotuk folyamatosan romlik, az eredeti funkciójuk betöltését 
már nem garantálják. 
A fentiek miatt a VKR-en meglévő szennyvízátemelők teljes építészeti és gépészeti 
felújítását irányoztuk elő, amelynek során az átemelő betonfelületeinek javítását, 
vízzárózását, továbbá a visszacsapó szelepek, tolózárak, szivattyú megvezető csövek, 
valamint a nyomócsövek KPE anyagúra történő cseréjét tervezzük. 
A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az 
átemelőbe érkező szennyvizek zavartalan továbbítása érdekében. 
 
A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj):  84.000.000 Ft 

 
 

II.3. Szennyvíztisztító telep építészeti és gépészeti felújítása (2035 – 2037. időszak) 
 
A VKR-en összegyűjtött és elvezetett szennyvizek tisztítása az üzemelő 400 m3/d 
kapacitású szennyvíztisztító telepen történik. 
A szennyvíztisztító telep műtárgyainak és gépészeti berendezéseinek állapota a 
folyamatos terhelés, az állandó üzem és az agresszív beérkező szennyvíz hatására, a 
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rendszeres és időszakos karbantartás ellenére is gyengül, romlik, elhasználódik, melynek 
következtében hosszú távon a stabil és biztonságos üzemeltetés fenntartása, a 
megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosítása, valamint a környezetvédelmi 
előírások maximális betartása érdekében a térségi szennyvíztisztító telep építészeti és 
gépészeti felújítása szükséges. A felújításnak ki kell terjednie valamennyi műtárgyra 
technológiai elemre és azok épületeire. 
A tervezett felújítási munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az érkező 
szennyvizek megfelelő, a környezetet legkevésbé terhelő tisztítása és a jogszabályi, 
illetve hatósági előírások lehető legteljesebb betartása érdekében. 
 
A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj):  84.000.000 Ft 
 

 
II.4. Szennyvízelvezető és tisztító rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása 

(2028 – 2037. időszak) 
 

A szennyvízelvezető hálózaton, valamint a szennyvíztisztító telepen üzemelő villamos 
gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az 
évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, 
illetve a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos 
üzemvitel, a szennyvízelvezetés és –tisztítás folyamatának fenntartása, továbbá a 
környezetvédelmi előírások maximális betartása szempontjából. 
 
A szennyvízelvezető rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi 
engedély köteles tevékenység. 

 
A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj):  42.000.000 Ft 
 

A hosszú távon tervezett felújításokat – a képződő használati díj elégtelen összege miatt – 
más forrás (önkormányzati, magán forrás, vagy pályázat) alapján javasoljuk megvalósítani. 
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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 Képviselő-testületének 2/2016 (I. 26.) rendelete 2. melléklete helyébe a 1. 

melléklet lép. 

(2) A lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016 (I. 26.) rendelete 3. melléklete helyébe a 2. 

melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 3-án hatályát veszti. 

 

 

 

Taktaharkány, 2022. szeptember 20. 

 

 

 

 

 

                       Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                            polgármester                                                            jegyző 
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1. melléklet 

„2. melléklet 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Lakás adatai bérleti forma 

Alkotmány u. 15/A. szociális 

Attila u. 36. szociális 

Bem u. 2/a. 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 

Vörösmarty u. 5/a. szociális 

Szabadság u. 1. szociális 

Honvéd u. 89. szociális 

Dózsa u. 19. szolgálati 

Gépállomás u. 2. szolgálati 

Béke u. 2/1. üzleti 

Gépállomás u. 975/2 hrsz. üzleti 

Kazinczy u. 34. üzleti 

”  
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2. melléklet 

„3. melléklet 

Önkormányzati bérlakások bérleti díjai 

1. Szociális célú ingatlanok 
Lakás adatai: Bérleti díj mértéke (bruttó Ft/hó) 

Alkotmány u. 15/A. 15.000 

Attila u. 36. 30.000 

Bem u. 2/a. 30.000 

Bem u. 11 30.000 

Bocskai u. 20. 30.000 

Gyöngyvirág u. 32. 45.000 

Honvéd u. 91. 5.000 

Iskola u. 6. 20.000 

Munkácsy Mihály u. 3. 30.000 

Honvéd u. 89. 30.000 

Szabadság u. 1. 45.000 

Vörösmarty u. 5/a. 40.000 

2. Szolgálati célú ingatlanok 
Lakás adatai: Bérleti díj mértéke (bruttó Ft/hó) 

Dózsa u. 19. 40.000 

Gépállomás u. 2. 35.000 

3. Üzleti célú ingatlanok 
Lakás adatai: Bérleti díj mértéke (bruttó) 

Béke u. 2/1 45.000 Ft/hó 

Gépállomás u. 975/2 hrsz. 40.000 Ft/hó 

Kazinczy u. 34. 50.000 Ft/hó 

”
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (…) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati kezelésű közutak forgalmi rendjéről 24/2015. (X. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 

I. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az 1988. évi 

I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjára, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletre, valamint a közúti jelzőtáblák 

megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM 

rendeletre – az Önkormányzat kezelésében levő közutak forgalmi rendjét az alábbiak szerint 

szabályozza. 

1. § 

Az önkormányzati kezelésű közutak forgalmi rendjéről szóló 24/2015. (X. 20.) önkormányzati 

rendelet 18. §-a a következő f) ponttal egészül ki: 

(Felhatalmazást kap a polgármester, hogy) 

„f)  a 17. § szerinti engedélyeket kiadja.” 

2. § 

Az önkormányzati kezelésű közutak forgalmi rendjéről szóló 24/2015. (X. 20.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Az önkormányzati kezelésű közutak forgalmi rendjéről szóló 24/2015. (X. 20.) önkormányzati 

rendelet 

a) 17. §-ában az „A KRESZ 152. ábrája szerinti „Gyalogos-átkelőhely” útburkolati jelet kell 

elhelyezni a Magtár utcán a 891 helyrajzi számú (Iskola) ingatlan és a 867 helyrajzi számú 

(Konyha) ingatlan személykapui közötti területen” szövegrész helyébe az „A KRESZ 40. ábrája 

szerinti „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblát „IX. 1-től VI. 15-ig, hétfőtől péntekig 

7.30–14.00”, továbbá „Kivéve engedéllyel” kell elhelyezni a Magtár utca és a Toldi utca 

kereszteződésében, valamint a Magtár utca és a Vörösmarty utca kereszteződésébe” szöveg, 

b) 18. § e) pontjában a „rendet.” szövegrész helyébe a „rendet,” szöveg 

lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba, és 2022. október 3-án hatályát veszti. 

 

 

Taktaharkány, 2022. szeptember 20. 

 

 

 

                       Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                            polgármester                                                            jegyző  
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1. melléklet 

„1. melléklet 

”


