






































































































Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

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

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

 

 

1. § Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 23.) 

önkormányzati rendelet 2. §-a a következők szerint módosul 

a) bevételi főösszegét 1 766 858 321 Ft, 

aa) működési bevételi főösszegét 1 249 942 000 Ft, 

ab) felhalmozási bevételek főösszegét 6 000 000 Ft, 

ac) működési célú átvett pénzeszközök bevételek főösszegét 12 183 750 Ft, 

ad) maradvány igénybevétele 498 732 571 Ft, 

b) kiadási főösszegét 1 766 858 321 Ft, 

ba) működési kiadási főösszegét 1 140 828 119 Ft, 

bb) beruházások kiadások főösszegét 76 027 977 Ft, 

bc) felújítások kiadási főösszegét 538 189 854 Ft, 

bd) finanszírozási kiadások 11 742 371 Ft, 

összegben állapítja meg. 

 

2. § A 2/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet 1–7. számú melléklete helyébe az 1–7. számú 

melléklet lép. 

 

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

 

Taktaharkány, 2019. május 17. 

 

 

 

 Dr. Szemán Ákos Dr. Béni Gyula 

 polgármester jegyző 





















































Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a 

Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei: 

a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata, 

b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal, 

c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ, 

d) Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. 

 

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési teljesítésének 

a) bevételi főösszegét 1 781 993 063 Ft-ban állapítja meg, 

b) kiadási főösszegét 1 131 033 422 Ft-ban állapítja meg. 

 

3. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített 1 781 993 063 Ft, továbbá eredeti, módosított 

előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-

csoportonkénti részletezettségben a 2–4. számú mellékletek tartalmazzák. 

(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten: 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 778 849 495 Ft 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 386 957 359 Ft 

c) B3. Közhatalmi bevételek: 31 053 378 Ft 

d) B4. Működési bevételek: 49 283 484 Ft 

e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 8 205 451 Ft 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 16 963 014Ft 

g) B8 Maradvány igénybevétele: 498 732 571 Ft 

h) B9. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 11 948 311 Ft 

 

4. § (1) Az Önkormányzat a 2018. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 

1 131 033 422 Ft. 

(2) Működési kiadások teljesítéséből 

a) K1. Személyi juttatás: 477 481 812 Ft 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó: 69 811 873 Ft 

c) K3 Dologi kiadások: 294 513 519 Ft 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 51 537 761 Ft 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 18 130 817Ft 

f ) K6. Beruházások: 56 535 011 Ft 

g) K7. Felújítások: 151 280 258 Ft 

h) K9. Finanszírozási célú kiadások: 11 742 371 Ft 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait 

a 5–7. számú mellékletek szerint állapítja meg. 

 

5. § Az Önkormányzat eredményét a 8., a mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.  



 

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

 

 

Taktaharkány, 2019. május 17. 

 

 

 

 Dr. Szemán Ákos Dr. Béni Gyula 

 polgármester jegyző 



























































Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. 

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

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

 

 

1. § Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 

22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

a) bevételi főelőirányzatát       1.120.352.013 Ft, ebből 

aa) működési bevételek előirányzatát        450.067.198 Ft, 

ab) felhalmozási bevételek előirányzatát           3.325.174 Ft, 

ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát        12.000.000 Ft, 

ad) előző évi maradványát         654.959.641 Ft 

b) kiadási főelőirányzatát       1.120.352.013 Ft, ebből 

ba) működési kiadások előirányzatát        670.676.624 Ft, 

bb) beruházások kiadások előirányzatát       201.109.557 Ft, 

bc) felújítások kiadási előirányzatát        236.617.521 Ft, 

bd) finanszírozási kiadások előirányzatát         11.948.311 Ft 

c) egyenlegét 0 Ft 

összegben állapítja meg.” 

 

2. § Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 

22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 2.000.000 Ft összeg 

utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil 

szervezetek részére támogatásként, melyből 

a) 800.000 Ft a Taktaharkányi Sportegyesület működési és programtámogatása, 

b) 200.000 Ft a Taktaharkányi Civilek Szövetsége működési és programtámogatása, 

c) 600.000 Ft polgármesteri keret a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi 

működési és programtámogatási kérelmei megvalósítására.” 

 

3. § Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 

22.) önkormányzati rendelet 1–10. számú melléklete helyébe az 1–10. számú melléklet lép. 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Taktaharkány, 2019. május 17.  

 

 

 Dr. Szemán Ákos Dr. Béni Gyula 

 polgármester jegyző 



















































Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 14/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 14/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 

a) közterület-használati engedély nélkül 

aa) közterületen építményt elhelyez, vendéglátó-ipari előkertet vagy teraszt kialakít, 

ab) építő- vagy tüzelőanyagot, építési tevékenység végzéséhez szükséges eszközt öt napon túl 

közterületen tárol, 

ac) kereskedelmi, egyéb szolgáltató, szórakoztató tevékenység céljára közterületet igénybe 

vesz, 

ad) üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel el nem látott gépjárművét közterületen tárolja, 

ae) személy-, vagy áruszállítási tevékenységgel összefüggésben állomáshelyként közterületet 

használ, 

af) hirdető berendezést, reklámhordozót kihelyez, 

b) a közterület-használati engedélyét a közterület használatakor nem tartja magánál, személy-, 

vagy áruszállítás állomáshelyének használatára jogosító közterület-használati engedélyének 

meglétét, díja befizetésének igazolását gépjárműve szélvédője mögött nem helyezi el és ezzel 

az ellenőrzést akadályozza, 

c) közterületen másokat zavaró, zaklató módon árusít, osztogat vagy szolgáltatást nyújt, 

d) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát, emléktáblát, szobrot, vagy 

emlékművet beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez vagy leszerel, 

e) a közterületek elnevezése és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati 

rendeletben meghatározott közterületnév-tábla elhelyezésére és az ezzel kapcsolatos 

munkálatok tűrésére, továbbá a telek házszámtáblával történő ellátására, annak folyamatos 

karbantartására, pótlására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, 

f) a hatóság által kihelyezett és vagy minden más önkormányzati hirdetményt olvashatatlanná 

teszi, vagy leszakítja. 

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az a 

nyilvánvalóan alkoholos állapotban lévő, kábítószer, vagy pszichotrop anyag hatása alatt álló 

személy, aki közterületen olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy mások 

rosszallását kiváltsa.” 

 

 



2. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 14/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 

a) az eb tulajdonosaként az ebet belterület közterületén póráz nélkül vezeti, 

b) nem gondoskodik arról, hogy az eb sem embert, sem más állatot harapással ne 

veszélyeztethessen, 

c) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart, 

d) ingatlantulajdonosként, ha ebet tart, kerítéssel, vagy más alkalmas módon nem akadályozza 

meg az eb más tulajdonában lévő ingatlanra, vagy a közterületre való átjutását, 

e) a gyepmestert feladatainak ellátásában akadályozza, 

f) az ebösszeírást akadályozza, abban nem működik közre, bejelentési kötelezettségének nem 

tesz eleget, 

g) ingatlantulajdonosként, ha harapós, vagy támadó természetű ebet tart, a lakóház, lakás, 

vagy egyéb terület bejáratán jól látható helyen a harapós ebre utaló táblát nem helyezi el, 

h) köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sportlétesítmények területére, temetőbe, 

ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, vagy annak udvarába ebet – a 

vakvezető, terápiás és mozgáskorlátozottakat segítő eb, továbbá a fegyveres és rendészeti 

szervek szolgálati ebe kivételével – bevisz, 

i) vendéglátó üzletbe és szórakozóhelyre ebet az üzemeltető engedélye nélkül beviszi. 

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 

a) méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban 

levő utaktól (közúttól, sajáthasználatú úttól) pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől 

számított 10 méter távolságon belül helyez el azzal, hogy ha a szomszéd ingatlantól való 4 

méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy – legalább 2 

méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével – a magasban való 

kirepülését nem biztosítja, 

b) utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat (kaptárokat) nem úgy helyezi el, 

hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes irányban legyenek, 

az úton a méhészettől jobbra és balra 50–60 méter távolságra, jól látható helyen „Vigyázat, 

méhek!” felirattal figyelmeztető táblát helyezi el. 

c) vándorméhészetet 20 családnál nagyobb állandó méhészettől 200 méter távolságon belül 

helyez el, kivéve, ha ettől a szabálytól az érdekeltek megegyezéssel eltértek.” 

 

 

3. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 14/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja. 

 

 

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

 

 

Taktaharkány, 2019. május 17.  

 

 

 Dr. Szemán Ákos Dr. Béni Gyula 

 polgármester jegyző 
































































































