
TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. 

Telefon: (47) 378-001 

E-mail: polgarmester@takta harkany .hu

MEGHÍVÓ 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szermtl 
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. november 14-én 
(hétfőn) 15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom. 

Napirendi javaslat: 

Nyilvános ülés: 

1. Rendelettervezet a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 2/2016. (1. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. Rendelettervezet a szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb étkezési térítési 
díjak megállapításáról szóló 14/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. Rendelettervezet Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

5. Határozati javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti dija és az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díja tárgyában

6. Határozati javaslat a Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról

7. Határozati javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program ügyében

8. Egyebek

Zárt ülés: 

9. Határozati javaslat ingatlan ügyben

10. Egyebek

Taktaharkány, 2022. november 9. / 
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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 az 

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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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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 

Rákóczi u. 51. szociális 

Dózsa u. 19. szolgálati 

Gépállomás u. 2. szolgálati 

Béke u. 2/1. üzleti 

Gépállomás u. 975/2 hrsz. üzleti 

Kazinczy u. 1. 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 

Rákóczi u. 51. 40.000 

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. 1. 30.000 Ft/hó 

Kazinczy u. 34. 50.000 Ft/hó 

” 
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) 

önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 14/2022. 

(VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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: 

1. § 

(1) A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 14/2022. 

(VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 14/2022. 

(VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 14/2022. 

(VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 14/2022. 

(VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 14/2022. 

(VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 14/2022. 

(VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 14/2022. 

(VI. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

2. § 

Hatályát veszti a szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 

a) 5. §-a, 

b) 4. melléklete, 

3. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet 

„1. melléklet 

Étkezés önköltsége és intézmény térítési díja 

Étkezés nyersanyag költsége Étkezés rezsi költsége Étkezés önköltsége Étkezés intézményi díja 

600 Ft 300 Ft 900 Ft 1143 Ft 

”  
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2. melléklet 

„2. melléklet 

Szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díja 

 Megnevezés Nyersanyagár 

(Ft) 

ÁFÁ-val növelt intézményi 

térítési díj (Ft) 

Szociális 

étkezés, Idősek 

Klubja 

gondozottai 

Tízórai 200 254 

Ebéd 600 762 

Jövedelemhatár

ok 

85 500 Ft-ig 85 501 Ft és 114 000 

Ft között 

114 001 Ft-tól 

Szociális 

étkeztetés 

térítési díja 

Étkezés térítési díja: 

550 Ft/nap 

Étkezés térítési díja: 

650 Ft/nap 

Étkezés térítési díja: 

762 Ft/nap 

 Kiszállítás díja: 

100 Ft/nap 

Kiszállítás díja: 

100 Ft/nap 

Kiszállítás díja: 

100 Ft/nap 

 Kiszállítás díja egyszer 

használatos edényben: 

200 Ft 

Kiszállítás díja 

egyszer használatos 

edényben: 

200 Ft 

Kiszállítás díja egyszer 

használatos edényben: 

200 Ft 

”  
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3. melléklet 

„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 250 318 

Tízórai 200 254 

Ebéd 600 762 

Uzsonna 200 254 

Vacsora 250 318 

Bentlakásos Idősek Otthona Intézményi térítési díj: 4525 Ft/nap/fő”  
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4. melléklet 

„5. melléklet 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

 Igénybe vevők köre Megnevezés Nyersanyagár 

(Ft) 

Intézményi 

térítési díj 

(Ft) 

ÁFÁ-val 

növelt 

intézményi 

térítési díj 

(Ft) 

1. Bölcsődéskorú gyermek (napi 

négyszeri étkezés) 

Reggeli 200 200 254 

Tízórai 150 150 191 

Ebéd 300 300 381 

Uzsonna 200 200 254 

2. Óvodáskorú gyermek (napi 

háromszori étkezés) 

Tízórai 220 220 279 

Ebéd 300 300 381 

Uzsonna 220 220 279 

3. Iskolai 

napközis 

gyermek 

(napi 

háromszori 

étkezés) 

I. 

korcsoport 

(7-10 

éves) 

Tízórai 230 230 292 

Ebéd 300 300 381 

Uzsonna 230 230 292 

II. 

korcsoport 

(11-14 

éves) 

Tízórai 230 230 292 

Ebéd 300 300 381 

Uzsonna 230 230 292 

4. Menzás 

gyermek 

(napi 

egyszeri 

étkezés: 

ebéd) 

I. 

korcsoport 

(7-10 

éves) 

Ebéd 300 300 381 

II. 

korcsoport 

(11-14 

éves) 

Ebéd 300 300 381 

”  
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5. melléklet 

„6. melléklet 

Bölcsődei gondozási térítési díja 

1. A bölcsődei gondozás szolgáltatás önköltsége: 0 

2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 0 Ft/nap”  
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6. melléklet 

„7. melléklet 

Alkalmazotti étkezés térítési díja 

1. Alkalmazotti étkezés normája: 600 Ft 

2. Alkalmazotti étkezés térítési díja: 630 Ft+áfa”  
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7. melléklet 

„8. melléklet 

Vendégétkezés térítési díja 

1. Vendégétkezés intézményi normája: 600 Ft 

2. Vendégétkezés intézményi térítési díja: 900 Ft+áfa” 
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) 

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. § 

(1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 18/2018 (VIII.28..) rendelete 1. melléklete az 1. 

melléklet szerint módosul. 

(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 18/2018 (VIII.28..) rendelete 3. melléklete helyébe 

a 2. melléklet lép. 

2. § 

A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 18/2018 (VIII.28..) rendelete 

a) 11. alcím címében a „megatartás” szövegrész helyébe a „magatartás” szöveg, 

b) 19. § (6) bekezdésében a „munkaviszonyban és” szövegrész helyébe a „munkaviszonyban, az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban és” szöveg, 

c) 1. melléklet 1. pont j) alpontjában a „feladatokat.” szövegrész helyébe a „feladatokat,” szöveg, 

d) 1. melléklet 4. pontjában a „következő feladatokat:” szövegrész helyébe a „támogató 

szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását.” szöveg, 

lép. 

3. § 

Hatályát veszti a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 18/2018 (VIII.28..) rendelete 1. melléklet 4. 

pont a) és b) alpontja. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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1. melléklet 

1. A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 18/2018 (VIII.28..) rendelete 1. melléklet 1. pontja 

a következő k) alponttal egészül ki: 

„k) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési szabályzata alapján az eljárást lezáró, 

valamint a részvételi szakaszt lezáró döntéseket.” 

2. A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 18/2018 (VIII.28..) rendelete 1. melléklet 6. pontja 

helyébe a következő pont lép: 

„6. A Képviselő-testület a Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati Társulásra ruházza át a következő 

feladatok ellátását: 

a) az idősek nappali ellátása, 

b) házi segítségnyújtás.”  
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2. melléklet 

„3. melléklet 

1. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a következő önkormányzati társulások tagja: 

a) Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 

b) Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati Társulás 

c) Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 

d) Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 

2. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata alapítói jogokat gyakorol a következő költségvetési 

szervek felett: 

a) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal 

b) Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ 

3. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a következő civil szervezetek tagja: 

a) Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség 

b) Magyarországi Tájházak Szövetsége 

c) Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernádvölgye Idegenforgalmi Egyesület 

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

Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak.  

5. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata tulajdonosa (részvényese) a BORSODVIZ 

Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaságnak.” 
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) 

önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 

bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, 35. § (1) bekezdésében, a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A köztemető használatának rendjéről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 

25/2015 (X.20..) rendelete 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) [4] Építőanyagot a temetőbe beszállítani, vagy bontási anyagot elszállítani csak a temetőgondnok 

hozzájárulásával szabad. Építési és bontási munkát megkezdeni csak a polgármester előzetes 

tájékoztatását követően a temetőgondnok hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot 

keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot 

(így különösen betont) csak úgy szabad előkészíteni, hogy az a talajt be ne szennyezze.” 

2. § 

A köztemető használatának rendjéről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 

25/2015 (X.20..) rendelete 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) [8] Sírhely vagy sírbolt felett csak természetes személy rendelkezhet. Amennyiben a rendelet 

elfogadásakor egy személy a megengedettnél több sírhellyel vagy sírbolttal rendelkezik, azokat 

megtarthatja.” 

3. § 

A köztemető használatának rendjéről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 

25/2015 (X.20..) rendelete 

a) 6. § (4) bekezdésében a „temetőgondnok” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg, 

b) 10. § (6) bekezdésében a „temetőgondnok előzetes tájékoztatásával” szövegrész helyébe a 

„polgármester előzetes egyetértését követően a temetőgondnok engedélyével” szöveg, 

c) 11. § (1) bekezdésében az „a temetőgondnok” szövegrész helyébe az „a polgármester előzetes 

egyetértését követően a temetőgondnok” szöveg, 

lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



DÉL-ZEMPLÉNI SZOCIÁLIS 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

  



 

Jelen megállapodás 1. fejezetében felsorolt települési önkormányzatok Magyarország helyi 

önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában 

jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre az alábbiak szerint 

 

 

I. A Társulás tagjainak neve és székhelye1 

 

1. Taktabáj Község Önkormányzata  

Székhelye: 3926 Taktabáj, Kossuth út 1. 

Képviseli: Nemes János polgármester 

  

2. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata  

Székhelye: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. 

Képviseli: dr. Szemán Ákos polgármester 

 

3. Mezőzombor Község Önkormányzata 

Székhelye: Mezőzombor, Árpád utca 11. 

Képviseli: Radó Béla polgármester 

 

 

II. Általános rendelkezések 

 

2.1. A Társulás neve:  Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati Társulás 

2.2. A Társulás rövidített neve:  DZÖT 

2.3. A Társulás székhelye:  3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. 

2.4. A Társulás működési területe: 

a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

2.5. A Társult települések, lakosságszáma: 

az 1. sz. függelék szerint 

2.6. A Társulási megállapodás időbeli hatálya: 

2020. április 1. napjától határozatlan időre szól 

2.7. A Társulás jogállása:  helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező 

társulása. 

2.8. A Társulás döntéshozó szerve: 

Társulási Tanács 

2.9. A Társulás képviselője: a Társulási Tanács elnöke 

2.10. A Társulás a Mötv. 95. § (4) bekezdése szerinti munkaszervezeti feladatait a 

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal (3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4.) látja el. 

 

 

III. Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök2 

 

3.1.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) 

bekezdés d) és j) pontjában meghatározott házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátás 

biztosítása.  

 

 
1 Módosította a Társulási Tanács …………………. számú határozata 
2 Módosította a Társulási Tanács …………………. számú határozata 



3.2.  A Társulás tagjai a Társulásra ruházzák az alábbi hatásköröket: 

a) A Társulás adatszolgáltatása alapján a nappali ellátás, házi segítségnyújtás támogatások 

igénylése,  

b) Adatszolgáltatások, támogatások elszámolásának teljesítése a Magyar Államkincstár felé, 

c) A feladatellátáshoz szükséges pályázatok benyújtása, 

d) Minden olyan feladat, melynek ellátását a társult Képviselő-testületek a Társulásra 

ruháznak át. 

e) Nappali ellátás, házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatási, feladatok szervezése 

és az egységes  alapelvek önköltségszámítás, térítési díjkalkuláció, 

megállapítás összehangolása a székhely önkormányzaton keresztül. 

 

3.3.  A Társulás tevékenységi köre 

3.3.1. A Társulás főtevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 889900

 Máshová nem sorolható szociális ellátás bentlakás nélkül 

 

3.3.2. A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 

102031 Idősek nappali ellátása 

107052 Házi segítségnyújtás 

 

3.4.  A társult önkormányzatok a 3.1 pontban foglalt, személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátások ellátási területét a következők szerint határozzák meg: 

Az ellátási terület 

3.4.1. Idősek nappali ellátása tekintetében Taktaharkány, Taktabáj közigazgatási területe, 

3.4.2. Házi segítségnyújtás szolgáltatás tekintetében Taktaharkány, Taktabáj, 

Mezőzombor közigazgatási területe  

 

 

 

IV. A Társulás vagyona, gazdálkodása 

 

4.1. A Társulás vagyona a tagok vagyoni hozzájárulásaiból és a Társulás által alapított 

intézmény vagyonából áll, melyek a Társulás céljának megvalósítását szolgálják. 

 

A Társulás alapvető bevételei: 

 

4.2. A Társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek az 

alapítás évében 30, Ft / lakos, azaz harminc forint / lakos vagyoni hozzájárulás megfizetésére 

kötelesek. Az alapításkor a vagyoni hozzájárulást legkésőbb a Társulás törzskönyvi 

nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül kell a Társulás bankszámlájára átutalni. 

 

4.3. A vagyoni hozzájárulás mértékét az alapítást követően a Társulási Tanács határozza 

meg. A társult települési önkormányzatok a közös feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás 

összegét költségvetési rendeletükben hagyják jóvá. 

 

4.4. A társult önkormányzatok a Társulás számára a Társulási Tanács határozatában foglalt 

vagyoni hozzájárulás összegének 1/12-ed részét kötelesek megtéríteni tárgyhó 5. napjáig - 

január és február hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó hozzájárulás havi arányos 

összege alapján - a Társulás bankszámlájára történő utalással. 

 



4.5. Amennyiben a tag önkormányzat vagyoni hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a 

fizetési határidő lejártának időpontjáig nem tesz eleget, a Társulási Tanács elnöke 8 napos 

fizetési határidő tűzésével felszólítja a teljesítésre. Ennek eredménytelensége esetén a Társulás 

jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 

benyújtására. A tagok a jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képező felhatalmazó 

nyilatkozatokat a Társulás törzskönyvi bejegyzését követő 15 napon belül településenként 

aláírják. 

 

4.6. A Társulás bevételét képezi a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai 

támogatások, mely támogatási összeget - tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján 

- csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

 

4.7. A Társulás bevételeit és kiadásait erre a célra létrehozott bankszámlán köteles 

nyilvántartani. A bankszámláról részletes kimutatást köteles évente legalább egyszer, illetve a 

tagok kérelmére bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani. 

 

4.8. Társulás évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni tagjai részére. A Társulás 

zárszámadását, beszámolóját a Társulási Tanács önállóan, határozatban állapítja meg. 

 

4.9. A Társulás belső ellenőrzéséről önállóan gondoskodik. 

 

A Társulás egyéb bevételei: 

 

1. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai 

2. pályázati bevételek. 

 

4.10. A tagok által a Társulásnak átadott vagyont a társuló önkormányzatok vagyonaként kell 

nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona, arra a Ptk. közös 

tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási 

Tanács gyakorolja. 

 

 

V. A Társulás szervezete3 

 

5.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált tagból áll. 

5.2. A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 5 főt, Taktabáj Község 

Önkormányzata 1 főt Mezőzombor Község Önkormányzata 3 főt delegál.  

5.3. A Társulási Tanács határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több, mint fele jelen 

van. 

5.4. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A javaslat elfogadásához legalább 

annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 

szavazatainak több mint a felét (egyszerű többség). Minősített többséghez - annyi 

tag igen szavazata szükséges, mely meghaladja a társulásban résztvevő tagok 

szavazatának több mint felét. 
5.5. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, 

végrehajtásuk szervezése) a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal látja el. 
5.6. A Társulás szervezete, szervezeti felépítése: 

 
3 Módosította a Társulási Tanács ……………………. számú határozata 



 

A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács 

 

Társulás 

 

Társulási Tanács - Társult Önkormányzatok (döntéshozatal) 

 

Társulási Tanács elnöke (alelnöke) (törvényes képviselet) 

 

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal  

(munkaszervezeti feladatok és végrehajtás szervezése) 

 

 

 

5.7. A Társulás törvényességi ellenőrzését a jogszabályoknak megfelelően a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal végzi. 

 

 

 

 

A Társulási Tanács: 

 

5.4. A Társulási Tanácsban a Társulás tagjait a társult önkormányzatok képviselő-testületei 

által delegált tagok képviselik. 

 

S.S. A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a tag önkormányzatok képviselő-

testületeinek mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a társulási megállapodást, és a 

Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. Az alakuló ülést a Társulás 

székhelyének polgármestere hívja össze a társulási megállapodás minden tag általi 

jóváhagyását követő 15 napon belül. 

 

5.6. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül - minősített többséggel - elnököt választ. 

Az elnök személyére bármely tag tehet javaslatot. A tisztségviselők megválasztásáig az ülést a 

székhely település polgármestere vezeti. A Társulási Tanács alakuló ülése határozatképes, ha 

azon a tagok több, mint fele jelen van. A Társulási Tanács tagjai sorából az elnök 

helyettesítésére, munkája segítésére minősített többséggel hozott határozatával két alelnököt 

választ. Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot. 

 

5.7. A Társulási Tanács ülését az elnök legalább 8 nappal korábban írásban – 

akadályoztatása, illetve távolléte esetén az elnök által kijelölt alelnök, együttes 

akadályoztatásuk esetén a korelnök – hívja össze és vezeti. 

 

5.8. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

• szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal a Társulási Tanács által 

meghatározott időpontban, 

• a tagok egynegyedének - az ülés napirendjét tartalmazó - írásbeli indítványára, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, 

• a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének - az ülés napirendjét 

tartalmazó - írásbeli indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

 



5.9. Rendkívüli ülést összehívni a napirend megjelölésével, a meghívó elektronikus 

kiküldésével is lehet. A meghívó kiküldésének azonban az ülést legalább három nappal meg 

kell előznie. 

 

5.10. A Társulási Tanács határozatképes, ha ülésén a szavazatok több, mint felével rendelkező 

képviselők jelen vannak. 

 

5.11. A Társulás minden egyes tagja egy szavazattal rendelkezik az. 

5.12. A Társulási Tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza. A Társulási Tanács érvényes 

döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 

szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

 

5.13. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 

társulásban részt vevő 

tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a 

felét. 

 

Minősített többséggel hozott döntés szükséges: 

a) az elnök, az alelnökök megválasztásához, visszahívásához, 

b) a társulási megállapodás módosításához, 

c) csatlakozási kérelemről való állásfoglalás elfogadásához, 

d) a Társulásból történő kizáráshoz, 

e) a költségvetés elfogadásához. 

 

5.14. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és 

a székhely település jegyzője írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök 15 napon belül küldi meg a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 

 

5.15. A Társulási Tanács működésére egyebekben az önkormányzati képviselő-testületre 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

5.16. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítéséről és a végrehajtásról a 

munkaszervezete útján gondoskodik. A munkaszervezet által ellátandó feladatok körét a 

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

5.17. Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre: 

a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének megválasztása, visszahívása, 

b) a vagyoni hozzájárulás éves mértékének megállapítása, 

c) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, 

d) tag kizárása, 

e) a társulási megállapodás módosítása, mely határozat érvényességéhez a Társulásban 

részt vevő tag önkormányzati képviselő-testületek mindegyikének minősített 

többségével hozott döntése szükséges, 

f) Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat érvényességéhez a Társulásban 

részt vevő tag önkormányzati képviselő-testületek mindegyikének minősített 

többségével hozott döntése szükséges, 

g) Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves 

mérlegének elfogadása, 

h) döntés minden olyan jogügyletben, amely során a Társulás 1.000.000,-Ft-ot meghaladó 

mértékben vállalna kötelezettséget, 



i) a Társulási Megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, 

j) a Társulás feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására történő nonprofit 

gazdálkodó szervezet alapítása, illetve tisztségviselőinek kinevezése, 

k) a Társulás által alapított szervezet jogszabályban előírt, illetve azok stratégiai 

irányításával kapcsolatos döntések meghozatala, 

l) a Társuláshoz való csatlakozásra vonatkozó döntés meghozatala. 

 

A Társulási Tanács elnöke: 

 

5.18. A Társulást az elnök képviseli. Az elnök megbízatása az önkormányzati megbízatásának 

megszűnéséig tart. 

 

5.19. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 

 

a) képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok 

előtt, 

b) 1.000.000,- Ft összeghatárig a Társulás nevében kötelezettséget vállalhat, 

c) intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás nyilvántartásba 

vétele végett, benyújtja a társulási megállapodást Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatalhoz törvényességi ellenőrzés céljából, 

d) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 

e) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének és 

éves beszámolójának elkészítéséről, 

f) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról, 

g) ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási Megállapodás, illetve a Társulási 

Tanács számára előír, 

h) a támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja. 

 

5.20. Az elnök megbízatása megszűnik: önkormányzati megbízatás megszűnésével, a 

Társulási Tanács által történő visszahívással, lemondással, elhalálozással. 

 

5.21. Az elnök megbízatása megszűnése - az elhalálozás esetét kivéve - esetén az elnök 

köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni. 

 

A Társulási Tanács alelnöke: 

 

5.22. Az elnök akadályoztatása, távolléte esetén a Társulást az alelnök képviseli. Az 

alelnökök megbízatása az önkormányzati megbízatása megszűnéséig tart. 

 

5.23. Az alelnök működésére, megbízatása megszűnésére egyebekben az elnökre vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

 

VI. A Társulás képviselete 

 

6.1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt 

általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén 

a Társulás képviseletére az elnök által kijelölt alelnök jogosult. 

 



6.2. A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel 

vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan 

írja alá. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulást az alelnök is jegyezheti, mely akként 

történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az 

alelnök teljes nevét önállóan írja alá. 

 

 

VII. A Társuláshoz csatlakozás, a tagsági jogviszony megszűnése 

 

Csatlakozás: 

 

7.1. A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete 

nyilatkozatát tartalmazó, minősített többséggel hozott határozatát a Társulást alkotó települési 

önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint a Társulási Tanácsnak kell megküldeni. 

 

7.2. A nyilatkozatot tartalmazó önkormányzati képviselő-testületi határozatban ki kell 

mondani, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és a 

Társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás 

viselését, teljesítését vállalja. 

 

7.3. A Társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. A csatlakozásról szóló minősített többséggel 

hozott döntést a csatlakozó önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban 

köteles meghozni. 

 

7.4. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulási Tanács és a tagok képviselő-

testületeinek minősített többséggel hozott határozata szükséges. 

 

7.5. A csatlakozás esetén a Társulási Megállapodást a tagokra nézve módosítani kell és a 

változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni. 

 

Kiválás: 

 

7.6. A Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló 

minősített többséggel hozott döntést a kiváló önkormányzat képviselő-testülete legalább hat 

hónappal korábban köteles meghozni és a Társulást alkotó települési önkormányzatok 

képviselő-testületeinek, valamint a Társulási Tanácsnak kell megküldeni. 

 

7.7. A kiváló tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 

kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. 

 

7.8. Kiválás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának 

megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő 

kötelezettségeket is, majd a tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. 

 

7.9. A kiválás esetén a Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani kell és a 

változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni. 

 

Kizárás: 

 



7.10. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, 

illetve elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével 

felhívni a teljesíteni elmulasztott kötelezettség teljesítésére. Ha a Tag a második felhívás 

ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen 

megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 

határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból. 

 

7.11. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az 

esetben sem mentesül a tag a kártérítési, vagyoni hozzájárulásának teljesítése és a jelen 

megállapodásból fakadó egyéb kötelezettségei alól. 

 

7.12. A kizárás esetén a Társulási Megállapodást a tagokra nézve módosítani kell és a 

változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni. 

 

 

VIII. A Társulás megszűnése 

 

8.1. A Társulás megszűnik: 

• ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, 

• ha a Társulás tagjai minősített többséggel elhatározták a Társulás megszűntetését, 

• a törvény erejénél fogva, 

• bíróság jogerős döntése alapján. 

 

8.2. A Társulás megszűnése esetén tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 

elszámolni kötelesek. 

 

8.3. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 

Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. Egyebekben a közös tulajdonra 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

8.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért tagok a vagyoni 

hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. 

 

8.5. Amennyiben a Társulás állami támogatásban részesült és a Társulásból való kilépés 

eredményeként a Társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek, úgy 

a kiváló önkormányzat köteles a kiválással összefüggésben felmerült többletköltséget a 

Társulásnak megtéríteni. Ezen összeg megtérítésére a jelen megállapodás azonnali beszedési 

megbízásra vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

 

IX. Záró rendelkezések 

 

9.1. Jelen társulási megállapodás a társult tagok mindegyikének aláírásával válik érvényessé, 

ha azt valamennyi képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával elfogadta. A 

társulási megállapodás a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező igazgatósága általi 

nyilvántartásba vételének napján lép hatályba. 

 

9.2. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mötv., az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 



végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

 

 

Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali 

beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazására 

1. sz. függelék: A társult települések lakosságszáma 

 

 

A Társulási Megállapodást a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél akaratával 

egyezőnek tartotta - képviselő-testületi jóváhagyást követően - aláírták. 

 

 

Taktaharkány, 2022. év ……………… hónap ………… napján 

 

 

 

 ........................................................   ...................................................................  

Taktabáj Község Önkormányzata              Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 

 képviseletében: Nemes János          képviseletében: dr. Szemán Ákos 

    polgármester              polgármester 

 

 

 

 ...................................................  

Mezőzombor Község Önkormányzata 

képviseletében: Radó Béla 

polgármester 

 

 

 

Záradék: 

 

A Dél-Zempléni Önkormányzati Társulás társulási megállapodását a fenntartó önkormányzatok 

képviselő testületei minősített többséggel a testületi üléseiken a következő határozatokkal 

hagyták jóvá: 

 

 

Taktabáj Község Önkormányzata:       …/2022. (…) 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat:      …/2022. (…) 

Mezőzombor Község Önkormányzata:     …/2022. (…) 

  



1. sz. melléklet 

 

Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési megbízás 

(inkasszó) alkalmazására 

 

Felhatalmazó levél 

 

 

Tisztelt  ........................................................................................................  (pénzintézet) 

 

Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult 

által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 

 

Fizető számlatulajdonos megnevezése:  

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma: 
 

Kedvezményezett neve: Dél-Zempléni Önkormányzati Társulás 

Kedvezményezett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma: 
 

 

A felhatalmazás időtartama: visszavonásig 

 

További feltételek: 

 

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 

 

Kelt: .........................., 202... év ...................... hó nap 

 

 

 

  ...............................................................  

Kötelezett számlatulajdonos 

banknál nyilvántartott aláírása 

 

Záradék: 

 

.. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. pénzintézet, mint a 

számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Jogosult 

számlatulajdonossal szemben fennálló bármely követelését a számlatulajdonos számlája terhére 

beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kijelentjük továbbá, hogy a fenti felhatalmazói 

nyilatkozat alapján benyújtott beszedési megbízást mindaddig teljesítjük, ameddig annak 

visszavonásáról a Jogosult írásbeli nyilatkozatában nem rendelkezik. 

 

Kelt: ................................, 202... év ................. hó nap 

 

 

  .....................................  

pénzintézet  



1. sz. függelék 

 

 

A társult települések lakosságszáma 2022. január 1-jén: 

 

 

 

sorszám név állandó lakos 

1. Mezőzombor 2343 
2. Taktabáj 599 

3. Taktaharkány 3605 

 Összesen 6547 

 




