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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a 

rendőrkapitánynak vagy kijelölt helyettesének évente be kell számolnia az illetékességi területén 

működő települési önkormányzatok képviselő-testületének a település közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.  

 

Beszámolómban bemutatom a Szerencsi Rendőrkapitányság 2019. évi munkáját, kiemelve a 

Taktaharkány nagyközségre vonatkozó adatokat, megállapításokat. 

 

 

 

I. Taktaharkány nagyközség közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

 

1.A bűnügyi helyzet bemutatása 
 

A Taktaharkányi Rendőrőrs illetékességi területén 2019-ben alapvetően nem változott az elmúlt 

években elért bűnügyi, közbiztonsági helyzet. A lakosság szubjektív biztonságérzetét erősen 

negatív irányba befolyásoló erőszakos cselekmények az illetékességi területen nem történtek.  

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Taktaharkány illetékességi területén 

 

A regisztrált bűncselekmények száma az előző évekhez viszonyítva sajnos növekedett, amíg 2018. 

évben 39, addig 2019-ben 53 bűncselekmény került regisztrálásra Taktaharkányban. A növekedés 

első ránézésre komolynak tűnik, azonban, ha megvizsgáljuk az elmúlt 10 év bűncselekményi 

adatait Taktaharkány vonatkozásában láthatjuk, hogy a 2018. év után tavaly a második legkevesebb 

bűncselekmény történt a településen. Tény továbbá, hogy az elmúlt 10 év átlaga 69,7 

bűncselekmény évente. Ebből az aspektusból vizsgálva a 2019. év egy meglehetősen alacsony 

bűncselekmény számot hozott.  

 

1.2. Taktaharkány közterületén elkövetett regisztrált bűncselekmények számának 

alakulása ENYÜBS adatok alapján 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számát elemezve megállapítható, hogy az 

előző évhez képest jelentős növekedés mutatható ki, ugyanis míg a 2018. évben 15, addig 2019-ben 

30 ilyen jellegű bűncselekmény történt.  

Közterületen történt bűncselekmények vizsgálata során látható, hogy az elmúlt évben jelentősen 4-

ről 10-re emelkedett a garázdaságok, míg 2-ről 11-re a garázdaságokhoz rendszeresen kapcsolódó 

testi sértések száma.  

A garázdaságok Taktaharkányban rendszerint személyek, illetőleg egy-egy csoport között – 

általában spontán – kialakuló olyan konfliktushelyzet, amelyet a felek erőszakos magatartással, 

egymás bántalmazásával igyekeznek megoldani, így az rendszeresen generál testi sérüléseket. 

Figyelemmel azok spontán történő kialakulására megelőzésük komoly feladatot ró hatóságunkra, 

azonban azok megtörténtét követően igyekszünk az elkövetőkkel szemben a lehető 

leghatározottabban fellépni. 
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1.3. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 100 000 főre vetítve: 

 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának növekedésével együtt jár, hogy a     

100 000 lakosra kivetített bűncselekmények száma is nő 1096-ról 1481-re emelkedett. 

 

1.4. Taktaharkány területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 

alakulása  

 

A 2018. évhez képest Taktaharkány nagyközségében a kiemelten kezelt bűncselekmények 

vonatkozásában is növekedés mutatható ki, ugyanis 20-ról 41-re változott. Figyelemmel arra, hogy 

a már korábban taglalt garázdaságok és testi sértések egyaránt a kiemelten kezelt bűncselekmények 

körébe tartoznak, így azok komoly emelkedése negatív hatását szinte minden kategóriában, így a 

kiemelten kezelt bűncselekmények körében is éreztette.  

Azonban itt meg kell említeni, hogy az elmúlt 10 év átlaga e kategóriában 44 kiemelten kezelt 

bűncselekmény évente, tehát e tekintetben a tavalyi év átlagosnak mondható. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alacsonyan tartása egyik fő feladatunkat képezi. A 

lopások megelőzése elsődleges célunk volt a tavalyi év során is, melynek megfelelően a 2018. évi 

rendkívül alacsony 14 regisztrált lopást követően 2019-re ugyan eggyel nőtt a lopások száma 

Taktaharkányban, de álláspontom szerint a 15 regisztrált lopás így is nagyon alacsony érték. 

  

A lopásokon belül a lakásbetörések száma is minimális növekedést mutat 3-ról 4-re. Ezen alacsony 

számérték szinten tartása az elkövetkezendőkben komoly feladatot fog képezni, és az elkövetőkkel 

szemben a jogszabályi keretek között továbbra is a leghatározottabban lépünk majd fel. 

 

Örvendetes, hogy Taktaharkányban a 2019. évben nem történt emberölés, és immár 5. éve nem 

regisztráltunk rablást a nagyközségben. Ezek hozzájárulnak a lakosság biztonságérzetének 

javulásához.  

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 

értékelése 

Taktaharkány településen elmondható, hogy a bűncselekmények tekintetében a szükséges 

intézkedéseket megtettük. Az eredménnyel zárult eljárások esetében az ügyekben keletkezett 

iratokat vádemelési javaslattal továbbítottuk az illetékes Járási Ügyészség részére.  

Taktaharkányt érintően 2019. évben olyan bűncselekményi kategória nem került regisztrálásra, 

mely a 14 kiemelt kategórián kívül esik, illetve a bűnügyi helyzetre való tekintettel kiemelt 

figyelmet igényelt volna. 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

A Szerencsi Rendőrkapitányság teljes területére vonatkozóan a nyomozás eredményességi mutató 

az előző évhez viszonyítva stagnálás mutatkozik hisz 2018. évben és 2019. évben 77,8 %-ot 

sikerült produkálni. 
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2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi 

mutatója 

A Szerencsi Rendőrkapitányság teljes területére vonatkozóan a közterületen elkövetett regisztrált 

bűncselekmények nyomozás eredményessége növekedett, hisz 2018. évben  80,4 %-ot, míg 2019. 

évben 87,5 %-ot értünk el. 

2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás 

eredményességi mutatójának alakulása 

A Szerencsi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozási eredményessége ugyancsak pozitív irányban változott, hisz 2018. évben  63,7 %-ot, míg 

2019. évben 65,9 %-ot értünk el. 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

Taktaharkány településen 2018. évhez viszonyítva csökkent a tulajdon elleni szabálysértések 

száma. Míg 2018. évben tulajdon elleni szabálysértés miatt 16 ügyben indult eljárás, addig a 2019. 

évben már mindössze 14 esetben.  Az elkövetett szabálysértések legnagyobb része továbbra is lopás 

miatt indult, ezen belül legtöbb esetben tűzifa eltulajdonítása miatt. 

A bolti lopásokat nem számítva Taktaharkányban összesen 8 ügyben indult ismeretlen elkövetővel 

szemben szabálysértési eljárás, mely során 5 szabálysértés elkövetője került felderítésre, így 

felderítési mutatónk a szabálysértési területén 62,5 %-os. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a 2018. 

évben ezen kategóriában mindössze a ismeretlen szabálysértők 14,29%-át sikerült felderíteni 

megállapíthatjuk, hogy ezen területen komoly előrelépést tettünk. 

 

A tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt a 2018. évhez hasonlóan 2019-ben is 1 személlyel 

szemben alkalmaztunk gyorsított eljárást Taktaharkány illetékességi területén elkövetett 

szabálysértés okán.  

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet  

 

Taktaharkány nagyközség területén 2019-ben a 2018. évi adatokkal megegyezően egyetlen 

személyi sérüléssel járó baleset történt, mely sérülés 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülésesnek 

bizonyult. Örvendetes, hogy sem súlyos sérüléssel járó, sem pedig halálos kimenetelű baleset 2019-

ban sem történt a településen. 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a baleseti helyzet az elmúlt években nem 

változott, a személyi sérüléses közlekedési baleseteken túl az anyagi káros balesetek száma is 

hasonló képpen alakult az elmúlt 3 évben, évente 9 esetről tudunk beszámolni. 

 

5. Illegális migráció helyzete 

Az illegális migráció helyzetképe pozitív, ezzel kapcsolatos jogsértő magatartások a területünkre 

nem jellemzőek. Havonta külön fokozott ellenőrzési terv alapján migrációs ellenőrzéseket hajtunk 

végre.  Tokaj Rendőrőrs illetékességi területén található Tokaji Hídnál az illegális migrációs hullám 

visszaszorítása és megakadályozása érdekében folyamatos ellenőrzéseket hajtunk végre. 
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II. 

A SZERENCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL 

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK 

ÉS AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága 

 

A Szerencsi Rendőrkapitányság szolgálatos állománya szolgálatparancsnok által irányítottan végzi 

el a mindennapi feladatokat. A Taktaharkányi Rendőrőrs a másik két Rendőrőrs (Tokaj, Tállya) 

valamint a Közrendvédelmi Osztály a saját illetékességi területén külön szolgálatszervezés mellett 

biztosítja a közterületi jelenlétet. 

A körzeti megbízottak saját körzetleírások alapján, a járőri állomány pedig meghatározott 

körzetleírások alapján teljesítenek szolgálatot. 

Az intézkedések meghatározása, valamint a munka irányának kitűzése során elsősorban igyekszünk 

arra törekedni, hogy a bűnügyi felderítő munka hatékonyabb, míg a közterületi szolgálat preventív 

jellegű legyen, az egyéb szükséges feltételek megléte mellett. A napi tevékenységek folyamatos, 

tárgyilagos irányítása, az ellenőrzések számának növelése a felmerülő hiányosságok „szakmai 

orvoslása” meghozta a várt eredményt.  

A Szerencsi Rendőrkapitányság és a Rendőrőrs közrendvédelmi állományának létszámhelyzete 

kielégítőnek mondható, az időközben felmerülő hiányok pótlására folyamatosan törekedtünk. A 

meglévő létszámmal megfelelő minőségben az elvárásokat teljesítve hajtottuk végre a ránk ruházott 

feladatokat. 

A Szerencsi Rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó állománya 2018-ban 72802, 2019 

évben 67746 órát töltött el közterületen.  

 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  

 

A közterületi szolgálat ellátását csoportokba szervezve hajtjuk végre. A csoportokban van rutinos, 

nagyobb tapasztalatokkal rendelkező rendőr. A fiatal, kezdő kollégák a mindennapi tapasztalatokat 

így könnyebben elsajátíthatják. Igyekszünk a csoportokat úgy összeválogatni, hogy azok az egyéni 

tulajdonságok révén is stabilak, egyformán erősek legyenek. 

  

A körzeti megbízottak túlnyomó részében szolgálatukat a saját illetékességi területükön látják el, 

ezen gyakorlat alól csak olyankor térünk el, ha a szolgálati érdek úgy kívánja.  

A körzeti megbízottak adminisztrációs terheit is jelentősen csökkentettük, majd december 

közepétől körzeti megbízott nem végezhet önálló nyomozati tevékenységet, minek eredményeként 

a közterületi jelenlétet tudtuk erősíteni. 

 

Az önkormányzatok képviselőivel, társszervekkel és a települések lakosaival törekszünk a 

folyamatos kapcsolattartásra.  

 

Az állampolgárokkal történő kapcsolattartásra mindig nagy hangsúlyt fektetünk és igyekszünk 

lojálisan eljárni minden ügyben. Azon jogsértések esetén, melyek veszélyeztetik a közbiztonsági 

helyzetet a törvény adta lehetőségek szerint határozottan fellépünk. Arra törekszünk, hogy a 

rendőrök is érezzék a lakossággal való kapcsolattartás fontosságát.  

A körözött személyek felkutatására, elfogására, nagy hangsúlyt fektetünk és ennek érdekében ezen 

személyek listáját folyamatosan frissítjük, mely a szolgálatos állomány rendelkezésére áll.   
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Több alkalommal láttunk el közös szolgálatot a Készenléti Rendőrség és a B-A-Z. Megyei Rendőr-

főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály egységeivel. 

A település vendéglátó egységeit visszatérően ellenőriztük. Az állampolgári bejelentésekre azonnal 

reagáltunk, kiemelt hangsúlyt fektettünk a rablások, trükkös lopások, valamint a vagyon elleni 

bűncselekmények megelőzésére. 

Az intézkedési mutatókat elemezve megállapítható, hogy az elfogások száma az előző évhez 

viszonyítva nőtt 318-ról 356-ra. Az előállítások számát tekintve ugyancsak emelkedés érzékelhető 

ugyanis 313-ról 448-ra nőtt az említett intézkedések száma.  

A végrehajtott elővezetések tekintetében kismértékű csökkenés mutatható ki. A szabálysértési 

feljelentések száma 935-ről 1157-re növekedett. Ugyancsak nőtt a helyszíni bírságok száma 1287-

ről 2481-re 

A büntető feljelentések vonatkozásában elmondható, hogy növekedés érzékelhető 218-ról 222-re.  

Az ittas járművezetőkkel történő intézkedés kapcsán kismértékű csökkenés mutatható ki, ugyanis 

az előző évben 108, míg az idei évben 98 pozitív alkoholszondáról tudunk beszámolni.  

 

 

3. Rendezvénybiztosítások 

 

A rendezvények szakszerű biztosítása és azok zavartalan lebonyolítása kiemelt feladataink közé 

tartozik. A jövőben is célunk a települések közbiztonsági helyzetének javítása, melyet akciók és 

fokozott ellenőrzések számának növelésével, valamint a közrendvédelmi állomány közterületen 

eltöltött óraszámának növelésével kívánjuk elérni.   

 

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok 

 

A katasztrófahelyzetek, illetve egyéb veszélyhelyzetekkel kapcsolatban elkészített külön terv 

alapján a teljes állomány felkészítése megtörtént.  Ezen helyzetekre kidolgozott szakmai protokoll, 

az abban meghatározott feladatok elsajátítása és az ismeretek szinten tartására folyamatosan 

intézkedünk. A helyi bizottságokkal a megbízott védelmi tiszt folyamatosan kapcsolatot tart.   

 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

A Taktaharkányi Rendőrőrsön jelenleg minden körzeti megbízotti státusz jelenleg feltöltött.    

Taktaharkány nagyközség körzeti megbízotti feladatait hosszú időn keresztül ellátó Vinczéné 

Székely Edina 2019. év szeptemberében leszerelt. Pótlására 2019. november 01. napjától Csendes 

Ákos r. ftörm került kinevezésre, aki szakmailag jól felkészült, nagy tapasztalatokkal rendelkezik, 

azonban hely és személyismeretét folyamatosan fejleszti.  

Az „iskola rendőre” program továbbra is szerves része a bűnmegelőzési tevékenységünknek, 

melynek alkalmával az általános iskolákban rendszeresen megjelenünk és mindig az aktuális 

témákból felvilágosítást, oktatást tartunk.   
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Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megakadályozásában a körzeti 

megbízottaknak is jelentős szerepük van.  A kapitányság bűnügyi osztályának vezetője által 

összeállított nyilvántartás alapján ellenőrzik járőreink és körzeti megbízottjaink a sérelmükre 

elkövetett bűncselekmények helyszínét, közvetlen környezetét. Évente több alkalommal tartanak 

bűnmegelőzési előadásokat az idősek klubjaiban. Az idős, egyedül élő személyekkel is felveszik a 

kapcsolatot, elbeszélgetnek velük. A szükséges felvilágosítást megadják a részükre, hogy az 

esetleges bűncselekmény elkövetése során mit tegyenek.    

A körzeti megbízottak tisztában vannak a területükön történt eseményekkel, naprakész 

kapcsolatban vannak a helyi szervezetekkel.   

Elmondhatjuk, hogy az adminisztrációs terhek csökkentésével érzékelhető a településen a 

közterületi jelenlét növekedése.  

 

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ (TIK) működése  

 

A szolgálatos állomány a tevékenység-irányítási központ irányítása mellett minden eseményre 

időben reagált.  A TIK által használt új rendszer véleményem szerint lerövidíti a reagáló képesség 

idejét. 

 

 

7. Igazgatásrendészeti tevékenység 

 

A szabálysértési eljárások lefolytatását az igazgatásrendészeti osztály hajtja végre. Munkájuk során 

törekednek az eljárások gyors, minőségben történő lefolytatására. A szabálysértési ügyek számát 

tekintve az előző évhez viszonyítva jelentős csökkenés érzékelhető. Az ügyszámcsökkenést, a 

rendőri intézkedési kultúraváltás okozta differenciáltabb intézkedések eredményezték.  

Az igazgatásrendészeti osztály a Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén 

vadászfegyvereket tartó vadász közösségek engedélyügyi feladatait is ellátja, továbbá a 

vadásztársaságok ellenőrzését megfelelő minőségben hajtja végre. 

 

 

8. Bűn- és baleset megelőzési tevékenység 

 

Bűnmegelőzés 

Az utóbbi években - a gyermekek mellett - az idősek védelme élvezett prioritást. Évenként 

lakossági fórumot tartottunk, amelyen tájékoztattuk őket az új bűnelkövetési formákról, ezek 

megelőzésének lehetőségeiről.  

A Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén az időskorúak védelme érdekében az 

áldozatvédelmi referens mellett nyomozó kollégák is tartottak előadásokat idősek otthonában. 

Ezen előadásoknak a témája az időskorúakra jellemző bűncselekmények ismertetése, valamint 

elkövetői magatartás és áldozattá válás bemutatása volt, ugyanis az időskorúak tekintetében fontos 

a biztonságos otthon védelme, valamint azon bűncselekmények hangsúlyozása, amelyeknek 

legtöbbször ők az áldozataik.  
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Az ismertté vált gyermekkorú illetve fiatalkorú bűnelkövetők ügyei kapcsán minden esetben 

felvettük a kapcsolatot a jegyzővel, majd velük szemben gyermekvédelmi intézkedést 

kezdeményeztünk. 

Családon belüli erőszak 

Taktaharkány nagyközségben több alkalommal tartottunk bűnmegelőzési előadást, melyben 

minden esetben kitértünk a családon belüli erőszakra, valamint annak észlelése esetén követendő 

rendőri eljárásra.  

Családon belüli erőszak miatt 2018-ban 2, míg 2019-ben 9 esetben éltünk az ideiglenes megelőző 

távoltartás lehetőségével. Itt említeném meg, hogy a kiskorúak védelmében is megtesszük a 

szükséges intézkedéseket. Kiskorúak veszélyeztetése miatt több esetben indítottunk eljárást, 

folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Családsegítő központok és Gyermekvédelmi intézmények 

képviselőivel.  

Balesetmegelőzés  

Közlekedési szempontból megvizsgáltuk az iskolák tanulói környezetét, valamint az iskolák 

környékét, ahol kiemelt figyelmet fordítottunk a közlekedési balesetek megelőzésére.  

 

2019-ben számos közlekedési tárgyú megelőzési előadást tartottunk az iskolákon kívül is, hiszen a 

diákokhoz az „Iskola Rendőre” Program keretében eddig is el tudtuk juttatni a baleset-megelőzési 

ismereteket, azonban a felnőtt lakossággal nehezebben tudtunk kapcsolatba kerülni.  

Megelőzési programjainkban minden alkalommal részt vettek a média képviselői, a megyei 

kommunikációs szolgálaton keresztül számos hírünk megjelent a megyei és az országos médiában 

is. 

 

 

9. Együttműködés 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata és a Taktaharkányi Rendőrőrs között az együttműködés 

jónak mondható, a jelentkező felmerült problémákat igyekszünk lehetőségeinkhez mérten 

megoldani.  

A településen tevékenykedő polgárőrséggel, mezőőrökkel a kapcsolattartás folyamatos, közös 

szolgálatot is látnak el az egyenruhás kollégáinkkal. 

A hatékonyabb munkavégzés érdekében félévente járási közbiztonsági konzultációs fórumokat 

szerveztünk, amely tapasztalatait beépítettük a mindennapi munkánkba. 
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III.  

ÖSSZEGZÉS,  

KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 

 

Ahhoz, hogy munkánk továbbra is jó színvonalúnak legyen minősíthető, 2019-ben az alábbiakban 

meghatározott, de többségében már a korábbi években is megfogalmazott feladatokat kell 

végrehajtani: 

 

- 2020. év kiemelt feladata lesz részünkről Taktaharkányban a garázdaságok és az ahhoz 

köthető egyéb bűncselekmények lehetőség szerinti megelőzése és azok elkövetőivel 

szemben történő leghatékonyabb, leghatározottabb fellépés. 

- visszatérő feladatként jelentkezik az iskolák környezetének folyamatos ellenőrzése, az 

iskola rendőre program tovább folytatása, a gyermek balesetek megelőzése, 

- határozott intézkedésekkel, gyors, szakszerű eljárásokkal tovább kell javítani a rendőrség 

tekintélyét, egyben javítani a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét, 

-  kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek és időskorúak áldozattá válásának 

megakadályozására, fokozott figyelmet kell fordítani a nyilvános helyek, közterületek 

ellenőrzésére, 

- célként tűzzük ki a betöréses lopások, lakásbetörések számának lehetőség szerinti további 

csökkentését, a nyomozások koordinációjának erősítését, az értékesítési vonalak 

ellenőrzését, kiemelt figyelemmel a vagyonvisszaszerzésre. 

 

E felsorolt feladatok csak a legfontosabbak, iránytűként kell, hogy szolgáljanak. A konkrét napi 

feladatokat hosszan lehetne sorolni, de azoknak a mindenkori aktuális helyzethez kell már 

igazodnia. 

 

Végezetül szeretném megköszönni Taktaharkány Nagyközség vezetésének, lakosságának, 

polgárőrségének a jó együttműködést, mellyel munkánkat segítették, segítik, támogatják.  

 

Az eddig leírtakra figyelemmel, tisztelettel kérem a képviselőtestület tagjait, hogy beszámolómat 

elfogadni szíveskedjenek.                                      

                                          

 

Taktaharkány, 2020. június 16. 

                                                                                      Weisz Norbert r. alezredes 

                                                                                              őrsparancsnok  





































































































 

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. 

Telefon: (47) 378-001 
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu 

 

Ikt.sz.: HIV/359-10/2020       Tárgy: Előterjesztés 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A költségvetés módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok 

módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az 

Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:  

34.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben 

meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi 

önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítást. 

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a 

Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 

hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 

 

A költségvetési rendelet módosítására azért van szükség, mert önkormányzat részére támogatások 

kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Ezek közül kiemelkedőek a tárgyévi 

közmunka program előirányzatai, pályázatok stb. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-

módosításként figyelembe kell venni. 

 

A teljesség igénye nélkül a fő változások 

 

Taktaharkány Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről  5 128 700 Ft plusz támogatás érkezett, 

melyet a bölcsőde működési támogatása. 

 

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről  20 544 924 Ft plusz támogatás érkezett. 

Működési bevételek 15 287 207 Ft-tal növekedett. 

 

Kiadási oldalon a bérek növekedtek első sorban a Ginop, Top foglalkoztatás miatt. 

 

Önkormányzat 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről  448 008 967 Ft plusz támogatás érkezett. 

Működési bevételek 17 192 646 Ft-tal növekedett. 

 



Kiadási oldalon a bérek növekedtek első sorban a Közmunkaprogramok Ginop, Top foglalkoztatás 

miatt. 

 

Új pályázatok melyek még nem szerepeltek a költségvetésben:  

Művészeti tevékenységek   ( Gárdonyi G..mellszobor)   Iskolai, diáksport tevékenység és 

támogatása 

Helyi identitás erősítése  TOP-5.3.1. 

Biztos kezdet gyerekház   EFOP-1.4.3. 

 

Módosult pályázatok:  

Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-5.1.2. Paktum) 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP -3.7.3. 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.3.2. 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.9.2. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet 

előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek. 

 

Taktaharkány, 2020. június 29. 

 

 

 

 

Dr. Szemán Ákos 

polgármester 



 

Hatásvizsgálati lap 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításához 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

I. Várható társadalmi hatások 

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az 
önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

IV. Várható egészségi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az 
önkormányzatra. 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez. 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 Taktaharkány 2020. június 29. 

 

dr Béni Gyula 

      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 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 Önkormányzatának 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 1 649 282 800 Ft, ebből 

aa) működési bevételek előirányzatát 958 216 325 Ft, 

ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 8 128 000 Ft, 

ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát  17 245 500 Ft, 

ad) előző évi maradványát 650 959 641 Ft 

b) kiadási főelőirányzatát 1 185 109 815 Ft, ebből 

ba) működési kiadások előirányzatát 952 909 975 Ft, 

bb) beruházások kiadások előirányzatát 45 862 522 Ft, 

bc) felújítások kiadási előirányzatát 174 389 007 Ft, 

bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 11 948 311 Ft 

összegben állapítja meg. 

 

2. § A 2/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet 1-10. számú melléklete helyébe az 1-10. számú 

melléklet lép. 

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

Taktaharkány, 2020. július 3. 

                       

                              Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                                 polgármester                                                            jegyző 

 

 

 

 



INDOKOLÁS  

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezethez 

 

A Jat. 18.§ (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály 

előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai 

okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi 

szabályozás várható hatásait. 

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és 

az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20.§ szerinti 

egyeztetési kötelezettségről.” 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés 

megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az 

Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. 

Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában 

magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.  

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a 

teljesíthető kiadásokat határozza meg.  

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a 

képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi 

elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. 

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt 

előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.  
 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=151828&srcid=ol7493#sid54272
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Beszámoló 

 
 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése 

értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási 

rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, 

hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a 

költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet 

tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. 

§ szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával 

kapcsolatosan elkészített jelentését. 

 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelet 1. §-ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése szerint a Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet 

alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények 

alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli 

intézkedéseket hozhat. 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény (a továbbiakban: Védekezési 

tv.) 2. § (1) bekezdése alapján a Kormány a veszélyhelyzetben - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (a 

továbbiakban: Katvéd.tv.) meghatározott rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl - az 

állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a 

nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények 

alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli 

intézkedéseket hozhat. 

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (3) bekezdése szerint az Áht 

63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a 

képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. 

napon hatályba lépjen. 

Fentiek alapján a Korm. r. - az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése, valamint a Védekezési tv. 

rendelkezései alapján - felülírta az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglalt, a zárszámadási rendelet 

hatálybalépésére vonatkozó határidőt 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2019. évről szóló zárszámadása a 

költségvetési rendelettel megegyező szerkezetben készült, melynek adatai a MÁK felé 

továbbított költségvetési beszámolókkal összhangban vannak, az előterjesztés 

tartalmazza az Áht. által előírt mérlegeket, kimutatásokat.  

 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület az 2/2019. (I. 23.) számú 

rendeletével 608 387 260 bevétellel és kiadással fogadta el, ami költségvetési hiányt nem 

tartalmazott. 
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Az év során – jogszabály módosítások, pótlólagos központi költségvetési támogatások, saját 

bevételek, számviteli előírások, valamint a gazdálkodási szükségletek és önkormányzati 

döntések miatt – összesen 5 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek 

eredményeképpen a költségvetés főösszege 1 649 282 800 Ft-ra nőtt. 

 

Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetése 

megalapozott volt, a rendelkezésre álló előirányzatok lehetővé tették a tervezett működési, 

fejlesztési feladatok megvalósítását. 

 

 

Költségvetési bevételek alakulása 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét 

az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A költségvetési bevételek teljesítése 1 649 282 800 Ft.  

 

Költségvetési bevételek 

 

Állami támogatások 

Az önkormányzat működési támogatása: 

 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  110 455 686 

Települési önkormányzatok köznevelési feladatinak támogatása 100 870 984 

Települési önkormányzatok szociális  feladatinak egyéb támogatása 41 618 000 

Család és gyermekjóléti szolgálat   3 400 000 

Szociális étkeztetés   3 321 600 

Házi segítségnyújtás   4 440 000 

Időskorúak nappali ellátása   2 725 000 

Időskorúak bentlakásos ellátása   13 666 000 

Gyermekétkeztetés    39 411 599 

Szünidei gyermekétkeztetés   8 136 180 

Bölcsőde működtetés   3 016 400 

Könyvtár és közművelődés támogatása   4 420 130 

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás   7 968 000 

Rendkívüli önkormányzati támogatás   9 941 271 

Rendkívüli szociális támogatás   2 885 000 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás   6 598 920 

Minimálbér és garantált bérminimum támogatása   12 357 000 

Szociális ágazati pótlék   3 554 360 

Bérkompenzáció   435 946 

Összesen:   379 222 076 

 

 

Az elszámolás során, az önkormányzatnak 6.841.738 Ft visszafizetési kötelezettsége 

keletkezett, mely a szociális feladatok, bölcsőde mutatószámainak alakulásából keletkezett. 

 

Egyéb működési támogatások áht belülről: 
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Egészségügy finanszírozása: fogorvos   11 338 200 

Egészségügy finanszírozása: védőnő   10 009 400 

Mezőőri támogatás   1 080 000 

Területalapú támogatás   11 647 332 

Választás (EU képviselő, önkormányzati)   2 669 329 

Émrh.tagi hj.visszafizetése   287 107 

közfoglalkoztatás   299 247 504 

TOP foglalkoztatás   7 536 125 

Megváltozott munkaképességűek bértámogatása   2 227 886 

Ginop foglalkoztatás támogatása (önkormányzat)   30 120 322 

Ginop foglalkoztatás támogatása  (szociális)   10 550 095 

Nyári diákmunka bértámogatás   3 525 745 

Gárdonyi Géza mellszobor    450 000 

I.vh.emlékmű állítása   4 000 000 

I.vh.emlékmű helyreállítása   1 000 000 

 

EFOP-1.4.3-1-2017-00170 Biztos kezdet gy 
   8 400 000 

Pályázati támogatás TOP-5.3.1-16-BO1-2017-

00016   42 948 500 

Pályázati támogatás EFOP-3.7.3-16-2017-00186   6 795 000 

Összesen:   453 832 545 

 

 

 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  

 

Érdekeltségövelő támogatás 2019   167 000 

Magyar Falu program:orvosi eszköz   557 157 

Magyar Falu program: művelődési ház átalakítása , 

felújtása  14 997 450 

Magyar Falu program: óvoda udvar   4 993 640 

II.Rákóczi F. mellszobor    4 500 000 

Közfoglalkoztatási program felhalmozási célú támogatása  4 485 189 

Összesen     29 700 436 

 

Adóbevételek 

 

Az önkormányzati gazdálkodás legfontosabb saját forrását az állami támogatások mellett az 

adóbevételek jelentik.  

Mivel a helyi adóbevételek jelentős részét a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani, 

ezért jelentősége – és egyúttal kockázata - a fizetőképesség megőrzése és a gazdálkodás 

mozgástere tekintetében kiemelkedő. 

 

Az önkormányzat helyi adó bevételei 2019-ban összesen  31 541 549 Ft 94 %-os teljesülést 

jelent a tervezetthez képest. 

 

 

Működési bevételek 

https://gazd-a-20.asp.lgov.hu/gazd-taktaharkany/APPS/kaszper/php/szamvitel/listak/fokonyvi_kombinalt.php?=lLzA3xmZz1QA2DwZxA2KGAyWmkTr9HTp5EUql9Tp4IzpyEUocM2Kf1TqbMFC0kJquMJMx9Sql9Tp4I2KjuTpsEUou5Jnv12oe9In2yaoig2oz91nuE3pck2KfITqcMKouc3psOUnj9ypyOarmS2nsASHDS0K55JLeWKLbSTqeSTqsEzruq2KzVwM2pGBmLJC0LQAlD2LsA1H39n01=
https://gazd-a-20.asp.lgov.hu/gazd-taktaharkany/APPS/kaszper/php/szamvitel/listak/fokonyvi_kombinalt.php?=yOmLmRwLy1wA2ZGMxImKGAyWmE2o9HTp5EUql9Tp4IzpyEUocM2Kf1TqbMFC0kJquMJMx9Sql9Tp4I2KjuTpsEUou5Jnv12oe9In2yaoig2oz91nuE3pck2KfITqcMKouc3psOUnj9ypyOarmS2nsASHDS0K55JLeWKLbSTqeSTqsEzruq2KzHTZwAGZvIJC2LmZyEJAsA1H87n61=
https://gazd-a-20.asp.lgov.hu/gazd-taktaharkany/APPS/kaszper/php/szamvitel/listak/fokonyvi_kombinalt.php?=yOmLmRwLy1wA2ZGMxImKGAyW2AUq9HTp5EUql9Tp4IzpyEUocM2Kf1TqbMFC0kJquMJMx9Sql9Tp4I2KjuTpsEUou5Jnv12oe9In2yaoig2oz91nuE3pck2KfITqcMKouc3psOUnj9ypyOarmS2nsASHDS0K55JLeWKLbSTqeSTqsEzruq2KzHTZwAGZvIJC2LmZyEJAsA1H20rs1=
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A működési bevételek teljesítése az önkormányzatnál összesen 63 919 719 Ft,  

  

Ebből 45 752 207 Ft a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ bevétele.  

Gyermekétkezési bevétele:3 394 510 Ft (önkormányzat fizeti) 

Munkahelyi étkezés:6 311 209 Ft 

Szociális étkezés: 5 063 512 Ft ( +4 617 337 Ft-ot az önkormányzat fizet) 

Idősek bentlakásos ellátás 14 592 495 Ft 

Szolgáltatások: 6 311 209 Ft 

A többi Áfa kiszámlázása és visszatérülése 

 

23 567 296 Ft bevétel az önkormányzatnál keletkezett. Ebből 1 159 163 Ft ingatlan 

bérbeadásból, 7 039 444 szolgáltatások ellenértékeként jelentkezett. (közkút, sírhely megváltás, 

helységbérlet) 

 

 

A közfoglalkoztatásban megtermelt napraforgó, kukorica, uborkaérékesítéséből származó 

bevétel 4.234.189 Ft. 

 

Felhalmozási bevételek 

 

Felhalmozási bevétele az önkormányzatnak az ingatlanok, lakóházak értékesítéséből 

származott, 8 128 000  Ft összegben.123% 

 

Működési kölcsönök visszatérülése 

 

2019-ben az alábbi kölcsönöket adtuk 

-  Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskoláért Alapítvány 9.500.000 Ft 

- Horgász Egyesület    800.000 Ft 

- Taktaharkányi Civilek Szövetsége  4.350.000 Ft 

 

Ebből 14 800 000 Ft kölcsön visszatérülése történt meg.  

Gemma Med Bt.     6.000.000 Ft 

 Horgász Egyesület    800.000 Ft 

Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskoláért Alapítvány 8 000 000 Ft 

 

 

Működési pénzmaradvány 

 

A tervezett önkormányzati működési feladatok megvalósításához 2019. évben 496 871 383 Ft 

pénzmaradvánnyal számoltunk, amely a számviteli elszámolási szabályoknak megfelelően –

teljes egészében igénybevételre került, így az elmaradt, illetve áthúzódó feladatok forrása 

tárgyévi maradványként jelentkezik. 

 

 

 

Költségvetési kiadások 

 

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során  1 185 109 815 Ft kiadást teljesített. A 

maradvány jelentős része az áthúzódó pályázatokból adódik. 
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Működési kiadások 

 

 

Az intézmények 2019. évi gazdálkodása takarékos és körültekintő volt, a finanszírozás és az 

előirányzatok felhasználása a feladat ellátáshoz igazodott.  

 

A Taktaharkányi Szociális Szolgáltató  

-Személyi kiadások    33 586 896 Ft 

-Dologi kiadások   60 307 854 Ft 

              Önkormányzati kiegészítés  8 410 072 Ft 

 

Taktaharkányi Egységes Óvoda és Bölcsőde 

- Személyi kiadások    82 237 172 Ft 

- Dologi kiadások      7 792 836 Ft 

           Önkormányzati kiegészítésre nem került sor. 

 

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal 

- Személyi kiadások    41 558 613 Ft 

- Dologi kiadások      2 816 090 Ft 

Önkormányzati kiegészítésre nem került sor. 

 

Önkormányzat 

 

- Köztemető 

                 bevétel:   2 809 929 Ft 

                  kiadás:    1 038 421 Ft 

 

- Közterület rendje 

                 bevétel:  3 143 006 Ft 

                             kiadás:    6 383 065 Ft 

 

- Közművelődés 

                             bevétel:  5 812 235 Ft 

                             kiadás:   8 562 947 Ft   

 

 

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat működési fennakadás nem volt, 

működésükhöz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudtuk. 

 

 

 

Beruházások  

 

Felhalmozási kiadásaink fedezete nagy részben pályázati támogatásokból valósult meg, illetve 

folyamatban van. 

 

Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása – eszközbeszerzése 15 749 338 Ft  
Könyvtár eszközbeszerzés   3 888 888 Ft 

Bentlakásos Időek Otthona berendezés beszerzése 1 210 658 Ft 

Felújítások 
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Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása 56 294 976 Ft 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 107 040 479 Ft 

 

 

 

 

Vagyon és eredmény kimutatás alakulása 

 

Az önkormányzat  vagyon alakulását a 11 melléklet tartalmazza. 

 

Eredmény kimutatás  
 

Az eredmény kimutatást a pénzügyi számvitelben vezetett elszámolások alapján kell 

elkészíteni. 

Az összesített eredmény kimutatás adatai szerint, 2019-ben az önkormányzat és intézmények 

mérleg szerinti eredménye -21 097 417 Ft volt 

 

Az eredmény kimutatás csak a tárgyévre járó bevételekkel és kiadásokkal számol. 
 
 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy az önkormányzat a vagyonával felelősen 

gazdálkodott, az értékcsökkenést meghaladó mértékben fejlesztette. 
 

Az éves beszámoló része az Áht 91. § c) pontja szerinti vagyonkimutatás, melyet szintén 

tartalmaz az előterjesztés. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtása során kötelező és önként vállalt feladatait 

eredményesen megvalósította.  
 

Az önkormányzat vagyonával felelősen gazdálkodtunk, jelentős külső forrás bevonásával 

gondoskodtunk a szükséges felújítások elvégzéséről. Pályázatok segítségével jelentős 

fejlesztéseket hajtottunk végre, ami a feladat ellátás és a lakossági szolgáltatások színvonalát 

emeli.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2019. 

évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el. 
 

Taktaharkány, 2020. június 27. 

 

 

 

 

 

Dr. Szemán Ákos 

polgármester 



 

Megnevezés Megnevezés 

eredeti ei. teljesítés eredeti ei. teljesítés

B1.  Működési célú támogatások államháztartáson belülről 369 923 325 833 054 621 K1. Személyi juttatás 259 457 389 520 562 741

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 29 700 436 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 178 771 75 561 977

B3. Közhatalmi bevételek 33 416 800 31 541 549 K3. Dologi kiadások 164 885 225 269 436 297

B4. Működési bevételek 46 727 073 63 919 719 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 51 000 000 43 438 125

K5. Egyéb működési célú kiadások 10 688 462 43 910 835

      Ebből: Általános tartalék 0 0

                 Céltartalék 0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(B1+B2+B3+B4)
450 067 198 958 216 325

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. 

…+K5.)
530 209 847 952 909 975

B5. Felhalmozási bevételek 28 325 174 8 128 000 K6. Beruházások 28 647 684 45 862 522

B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000 17 245 500 K7. Felújítások 37 581 418 174 389 007

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 89 275 K9. Finanszírozási kidások 11 948 311 11 948 311

B8. Maradvány igénybevétele 127 994 888 650 959 641

B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések 
14 644 059

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) 608 387 260 1 649 282 800 E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) 608 387 260 1 185 109 815

Kiadás

1. melléklet

     Ft-ban

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2019

Bevétel 

















































































































































































Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (...) önkormányzati rendelete 

az ebrendészeti hozzájárulásról 

 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Az ebrendészeti hozzájárulás mértéke: 

a) veszélyes eb vonatkozásában: 20.000 Ft, 

b) más eb esetében 

ba) a tartott ebek száma szerint: 

1. az első eb után: térítésmentes, 

2. a második eb után: 4000 Ft, 

3. a harmadik eb után: 5000 Ft, 

4. a negyedik és minden további eb után: 6000 Ft 

bb) azon eb után, amelynek ivartalanítását az ebtulajdonos vállalta, de annak határidőre nem 

tett eleget: 6.000 Ft 

 

2. § (1) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az ebtulajdonos minden év szeptember 

30. napjáig értesítést kap.  

(2) Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos minden év október 31. napjáig köteles 

megfizetni az Önkormányzat részére. 

 

3. § (1) Az eb tulajdonában bekövetkezett változást: 

a) az eb eladása esetén az eladó, 

b) az eb vásárlása esetén a vásárló, 

c) az eb elhullását az ebtulajdonos, 

a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni az Önkormányzathoz. 

(2) Az ebtulajdonos – 15 napon belüli – bejelentési kötelezettsége kiterjed a négy hónapos 

kort betöltött ebszaporulatra. 

 

4. § (1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C.§ (4) 

bekezdésében meghatározott mentességet az ebtulajdonos az ebrendészeti hozzájárulás 

mértékéről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül bejelenti és mellékeli: 

a) a magyar ebfajtának minősülő törzskönyvezett ebre vonatkozó törzskönyv másolatát, vagy 

b) a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás vagy az Országos Magyar 

Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkező ebre 

vonatkozó alkalmassági vizsgaigazolvány másolatát, 

c) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy 

közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott ebre vonatkozó a Magyar Honvédség, a 

rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a közfeladatot ellátó őrszolgálat által 

kiállított igazolást, 

d) – a veszélyes eb kivételével – az ivartalanított ebre vonatkozó állatorvosi igazolást, 



e) az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy 

állatvédelmi szervezet gondozásában tartott ebre vonatkozóan az állatmenhely, ebrendészeti 

telep vagy állatvédelmi szervezet nyilatkozatát, 

f) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott ebre 

vonatkozóan az állatmenhely, ebrendészeti telep vagy állatvédelmi szervezet igazolását. 

(2) Mentesül az ebrendészeti hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól az az ebtulajdonos, 

aki vállalja, hogy – a veszélyes eb kivételével – az ebet a tárgyév december 31-ig ivartalanítja. 

 

5. § Felhatalmazást kap a jegyző, hogy az ebtulajdonos ebrendészeti hozzájárulásának 

mértékét és az az alóli mentességet megállapítsa. 

 

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 13/2012. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

Taktaharkány, 2020. július 3.  

 

 

 

 

                        Dr. Szemán Ákos                                         Dr. Béni Gyula 

                             polgármester                                                     jegyző 

 



Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (...) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről 

 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá Magyarország 

címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 

törvény 2. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 

állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A Képviselő-testület azon személyek, közösségek munkásságának méltó elismerésére, 

akik, vagy amelyek tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek Taktaharkány 

fejlődésében, jó hírnevének öregbítésében, kapcsolatainak ápolásában, valamint az egyetemes 

emberi értékek gyarapításában, az alábbi kitüntetéseket, elismerő címeket alapítja: 

a) Taktaharkány Nagyközség Díszpolgára, 

b) Taktaharkány Nagyközség Tiszteletbeli Polgára, 

c) Pro Communitas Taktaharkány Díj, 

d) Taktaharkány Nagyközség Közszolgálatáért Díj, 

e) Taktaharkány Nagyközség Alkotói Díja, 

f) a Képviselő-testület Elismerő Oklevele, 

g) Polgármesteri Dicséret. 

(2) Az a)–f) pontban meghatározott kitüntetéseket, elismerő címeket a Képviselő-testület, a g) 

pontban meghatározott kitüntetést a polgármester adományozza. 

 

2. § (1) A kitüntetések, elismerő címek adományozását kezdeményezhetik: 

a) a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselő, 

b) a Képviselő-testület bizottsága, 

c) a jegyző, 

d) a Taktaharkányban székhellyel rendelkező civil szervezet vagy gazdasági társaság. 

(2) A kitüntetések, elismerő címek adományozásáról szóló oklevél tartalmazza: 

a) a kitüntetett nevét, külföldi esetében az állampolgárságot; 

b) az adományozás jogcímét és indokait; 

c) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét; 

d) Taktaharkány címerét, a polgármester aláírását és az Önkormányzat bélyegzőjét. 

(2) A kitüntetések, elismerő címek átadásának időpontját nemzeti ünnephez vagy a kitüntetett 

személy egyéni ünnepéhez kell kapcsolni. 

 

 

2. Taktaharkány Nagyközség Díszpolgára cím 

 

2. § (1) Taktaharkány Nagyközség Díszpolgára cím adományozható annak a taktaharkányi 

lakhelyű, vagy származású természetes személynek, aki valamely kiemelkedően jelentős 

munkájával vagy egész életművével a településen belül, országosan vagy nemzetközi 



viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul Taktaharkány jó hírnevének 

öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 

(2) Évente két díszpolgári cím adományozható, melyből legfeljebb egy posztumusz kitüntetés 

lehet. 

(3) A kitüntetett személy az oklevél mellé hollóházi porcelánból készült vázát kap a nevének, 

a Taktaharkány Nagyközség Díszpolgára cím és az adományozás évének feltüntetésével. 

(4) A kitüntetett nevét és az adományozás évét a Községházán elhelyezett emléktáblán meg kell 

örökíteni. 

 

 

3. Taktaharkány Nagyközség Tiszteletbeli Polgára cím 

 

3. § (1) Taktaharkány Nagyközség Tiszteletbeli Polgára cím adományozható annak a nem 

taktaharkányi lakhelyű, vagy származású természetes személynek, aki munkájával jelentős 

mértékben elősegítette Taktaharkány és polgárai fejlődését, gyarapodását. 

(2) Évente két tiszteletbeli polgári cím adományozható. 

(3) A kitüntetett személy az oklevél mellé hollóházi porcelánból készült vázát kap a nevének, 

a Taktaharkány Nagyközség Tiszteletbeli Polgára címnek és az adományozás évének 

feltüntetésével. 

 

 

4. Pro Communitas Taktaharkány Díj 

 

4. § (1) Pro Communitas Taktaharkány Díj adományozható azon természetes személynek, vagy 

szervezetnek, aki, vagy amely Taktaharkány fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális 

és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végzett és ennek révén 

Taktaharkány értékeit növelő, maradandó eredmények ért el. 

(2) Évente két kitüntetés adományozható, melyből legfeljebb egy posztumusz kitüntetés lehet. 

(3) A kitüntetett személy az oklevél mellé hollóházi porcelánból készült vázát kap a nevének, 

a Pro Communitas Taktaharkány Díj felirat és az adományozás évének feltüntetésével. 

 

 

5. Taktaharkány Nagyközség Közszolgálatáért Díj 

 

5. § (1) Taktaharkány Nagyközség Közszolgálatáért Díj adományozható azon természetes 

személynek, vagy szervezetnek aki, vagy amely az Önkormányzat költségvetési szerveiben, 

vagy a Taktaharkányhoz kötődő állami költségvetési szervekben kiemelkedő munkát végzett. 

(2) Évente két kitüntetés adományozható. 

(3) A kitüntetett személy az oklevél mellé hollóházi porcelánból készült vázát kap a nevének, 

a Taktaharkány Nagyközség Közszolgálatáért Díj felirat és az adományozás évének 

feltüntetésével. 

 

 

6. Taktaharkány Nagyközség Alkotói Díja 

 

6. § (1) Taktaharkány Nagyközség Alkotói Díja azoknak a Taktaharkányhoz kötődő 

alkotóművészeknek, vagy a művészetekben közreműködőknek, elméleti és gyakorlati 

szakembereknek, valamint közösségeknek adományozható, akik vagy amelyek különösen 

tudományos területen, a térségi kapcsolatok formálásában, a nevelés és oktatás fejlesztésében, 



a közművelődés bármely területén, az irodalom és a művészetek terén magas színvonalú alkotó 

tevékenységet nyújtottak, vagy a testnevelési és sportmozgalomban élenjártak, kiemelkedő 

sportteljesítményeket értek el. 

(2) Évente három kitüntetés adományozható. 

(3) A kitüntetett személy, vagy közösség az oklevél mellé hollóházi porcelánból készült vázát 

kap a nevének, a Taktaharkány Nagyközség Alkotói Díja felirat és az adományozás évének 

feltüntetésével. 

 

 

7. A Képviselő-testület Elismerő Oklevele 

 

7. § (1) A Képviselő-testület Elismerő Oklevele adományozható azon természetes személy, 

vagy szervezet részére, aki, vagy amely Taktaharkány munkahelyteremtése és lakossága 

foglalkoztatásának elősegítése, továbbá a szolgáltatások színvonalának javítása, a település 

közszolgálatában, kulturális, sport- és egyéb közösségi életének fejlesztése érdekében jelentős 

eredményeket ért el. 

(2) Évente három kitüntetés adományozható. 

 

 

8. Polgármesteri Dicséret 

 

8. § (1) Polgármesteri Dicséret adományozható annak, aki kimagasló, példaértékű tanulmányi, 

kulturális, sportteljesítményt, vagy egyéb jelentős közösségi tevékenységet nyújt, vagy, aki a 

település közszolgálatában áll és közfeladatát példaértékű módon látja el. 

(2) A kitüntetés adományozásáról szóló oklevél nem tartalmazza a 2. § (2) bekezdés c) 

pontjában foglaltakat. 

(3) Évente húsz kitüntetés adományozható. 

 

 

9. Záró rendelkezések 

 

9. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a helyi kitüntetések adományozásáról szóló 20/2015. (IX. 29.) 

önkormányzati rendelet 

 

 

Taktaharkány, 2020. július 3.  

 

 

 

 

                        Dr. Szemán Ákos                                         Dr. Béni Gyula 

                             polgármester                                                     jegyző 

 


