
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

H A R K Á N Y  Petőfi S. u. 2-4. 7815 
(72) 480-100 (72) 480-202  Fax: (72) 480-518 

E-mail: titkarsag@harkany.hu 
Web: www.harkany.hu 

__________________________________________________________________________ 
 

 
M E G H Í V Ó 

 
 
Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága  
 
 

2022. augusztus 2-án (kedd) 10.30 órakor 
 

 rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Az ülés helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-
4.) 
 
 

Napirendi pontok: 
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szóló 32/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző 
 

2.) Döntés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról 
szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK 

 

2022. augusztus 02.-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

 jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

Dr. Markovics Boglárka, jegyző  

 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

A többször módosított 32/2015.(XII.07.) 

sz. rendelet 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

 

2 db Határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség  

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

1. oldal előterjesztés 

1. oldal rendelet tervezet 

melléklettel 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Harkány Város Önkormányzat képviselő-

testületének az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről 

szóló 32/2015. (XII.07.) sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Melléklet: rendelet-tervezet és melléklet 
 

Melléklet: rendelet módosítás tervezet, 

táblázatok 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2022. augusztus 

02. napján tartandó rendkívüli ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 32/2015. 

(XII.07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

 
Tisztelt Bizottság! 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) értelmében 

2022. június 30-ig nem lehetett az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjait megemelni. 

Júniusban a képviselő-testület már módosította a költségvetési rendeletet a szociális étkeztetés térítési díjainak 

tárgyában, emellett napirenden van az óvoda által nyújtott étkeztetés térítési díjainak módosítása is.  

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 32/2015.(XII.07.) 

sz. rendelet 2016. január 1. napi hatálybalépése óta eltelt időszakban az önkormányzati tulajdonú lakások 

bérleti díjai nem emelkedtek, annak ellenére, hogy időközben az infláció és a lakások karbantartásának, 

fenntartásának költségei jelentősen megemelkedtek. A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzettel 

összefüggő központi szabályozás okán az elmúlt két évben nem volt lehetséges az önkormányzati díjak -köztük 

a lakbérek összegének- a szükséges módosítása. A korlátozás feloldását követően jelen rendelettel a 

megállapított bérleti díjak jobban igazodnak az aktuális gazdasági környezethez. 

 

A jelenleg meghatározott m2 árak az alábbiak: 

 

A lakások négyzetméterenkénti havi bérleti díja 

 

1. Szociális bérlakás 

1.1. Össz-komfortos komfortfokozatú lakás: 300 Ft/m2/hó 

1.2. Komfortos komfortfokozatú lakás: 220 Ft/m2/hó  

1.3. Fél-komfortos komfortfokozatú lakás: 110 Ft/m2/hó  

1.4. Komfort nélküli lakás: 80 Ft/m2/hó 

1.5. Szükséglakás: 50 Ft/m2/hó 

2. Szolgálati (költségelvű) bérlakás 

2.1. Összkomfortos komfortfokozatú lakás: 375 Ft/m2/hó 

2.2. Komfortos komfortfokozatú lakás: 275 Ft/m2/hó
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A módosítással a következő díjszabás lépne életbe: 

A lakások négyzetméterenkénti havi bérleti díja 

1. Szociális bérlakás 

1.1. Össz-komfortos komfortfokozatú lakás: 600 Ft/m2/hó 

1.2. Komfortos komfortfokozatú lakás: 440 Ft/m2/hó  

1.3. Fél-komfortos komfortfokozatú lakás: 220 Ft/m2/hó  

1.4. Komfort nélküli lakás: 160 Ft/m2/hó 

1.5. Szükséglakás: 100 Ft/m2/hó 

2. Szolgálati (költségelvű) bérlakás 

2.1. Összkomfortos komfortfokozatú lakás: 750 Ft/m2/hó 

2.2. Komfortos komfortfokozatú lakás: 550 Ft/m2/hó” 

 

Ha figyelembe vesszük pl. az egyik, 70,4 m2 nagyságú szolgálati lakás méretét, ott a bérleti díj az eddigi 

26.400,-Ft-ról 52.800,-Ft összegre emelkedik, ami még így is jóval a piaci ár alatt maradna. A díjak emelkedése 

az önkormányzati szociális bérlakásokban és a szolgálati lakásokban élők által fizetett díjakat érinti majd.  

Az új díjtarifa a rendelet 1. számú mellékletét képezi és 2022. szeptember 3-tól léphet hatályba.  

 

Az önkormányzat rendelkezik egyetlen, piaci elven kiadott lakással is (Táncsics M. u. 69.), amelyre 

vonatkozóan a képviselő-testület utoljára a 142/2021.(X.21.) számú határozatával hozott döntést. Itt Keczeli 

Mészáros Tibor kérelme alapján az érintett bérleti jogviszonyát 2024.10.31-ig tartó határozott időre 

meghosszabbították. Akkor az eredeti szerződésben megállapított lakbér összegének a kérdése a törvényi 

korlátozások miatt nem került, és nem is kerülhetett napirendre.    

 

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésérre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvény  rendszeréből következik, hogy a piaci alapú bérbeadás díjának meg kell haladnia a szociális helyzet 

alapján ill. a költségelv alapján kalkulált szolgálati lakásoknál alkalmazott  bérleti díjakat,  de egyébként az 

egyenlő bánásmód általános követelménye is azt indokolja, hogy a piaci alapú lakáskiadásnál a lakbér 

mértékének másik két lakástípusnál alkalmazandó mértékű emelése szintén indokolt.    

 

A Keczeli Mészáros Tiborral aláírt Lakásbérleti szerződés 3.b.) pontjában a lakbér mértéke 400,-Ft/m2/hó 

összegben került meghatározásra.  (Ezzel a lakbér havi mértéke esetükben 30.280,-Ft) A szerződés 3. c.) pontja 

ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület a lakbér mértékét évente felülvizsgálja.   Ezt a testület 

határozattal teheti meg, és javaslom, hogy a többi lakbér-emelés hatályba lépésével egyidejűleg, 2022. 

szeptember 3.  napjától kezdődő hatállyal szintén tegye meg.  

 

Kérem a T. Bizottságot a csatolt rendelet módosítás tervezetének és az alábbi határozati javaslatnak az 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat 

Döntés Keczeli Mészáros Tibor lakásbérleti szerződésének módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzat Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Harkány Város 

Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú 

helyiségek bérletéről szóló 32/2015. (XII.07.) sz. önkormányzati rendelet módosítására tekintettel a Keczeli 

Mészáros Tibor mint bérlő, és Harkány Város Önkormányzata, mint bérbeadó között a Harkány, Táncsics M. 

u. 69. szám alatti ingatlan 1. sz. lakására vonatkozóan 2021. október 21. napján aláírt lakásbérleti szerződésben 

foglalt 400,-Ft/m2/hó összegű lakbért 2022. szeptember 3. napjától – a többi lakástípusnál alkalmazott 

ugyanilyen nagyságrendű emelésre tekintettel -, 800,-Ft/m2/hó összegben határozza meg. A szerződésben 

foglalt egyéb feltételek változatlanok maradnak.  

 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt a szerződés-módosítás elkészítésére a 

polgármestert pedig hatalmazza fel annak aláírására. 

 

Határidő: 2022.09.03.  

Felelős: jegyző, polgármester 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem 

lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 32/2015. (XII.07.) sz. önkormányzati rendeletet módosító rendelet 

megalkotásához 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:  

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 32/2015.(XII.07.) 

sz. rendelet 2016. január 1. napi hatálybalépése óta eltelt időszakban az önkormányzati tulajdonú lakások 

bérleti díjai nem emelkedtek, annak ellenére, hogy időközben az infláció és a lakások karbantartásának, 

fenntartásának költségei jelentősen megemelkedtek. A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzettel 

összefüggő központi szabályozás okán az elmúlt két évben nem volt lehetséges az önkormányzati díjak -köztük 

a lakbérek összegének- a szükséges módosítása. A korlátozás feloldását követően jelen rendelettel a 

megállapított bérleti díjak jobban igazodnak az aktuális gazdasági környezethez. 

b) a rendelet környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet megalkotásának nincsenek ilyen 

következményei. 

c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítással járó többletfeladatok 

száma nem számottevő, azokat a Hivatal munkatársai elvégzik.  

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:  

A kiadások és bevételek alakulásának racionalizálása, díjemelés, mellyel az új bérleti díjak jobban igazodnak a 

2016 óta már jelentősen megváltozott gazdasági környezethez, de még nem rónak aránytalanul nagy terhet a 

bérlőkre sem.  

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

Rendelkezésre állnak. 
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 

32/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. 

pontjában foglalt feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban 

Lt.) 3. § (1) bekezdés 3. § (2) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 5. § (3) bekezdés, 12. § (5) bekezdés, 19. 

§ (1) bekezdés, 20. § (3) bekezdés, 21 § (6) bekezdés, 23. § (3) bekezdés, 33. § (3) bekezdés, 36. § 

(2) bekezdés, 42. § (2) bekezdés, 54. § (1) – (2) bekezdés, 58. § (2) bekezdés, 84. § (1) bekezdések 

felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja 

1. § 

Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 32/2015. 

(XII.7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.  
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1. melléklet 

„1. melléklet 

A lakások négyzetméterenkénti havi bérleti díja 

1. Szociális bérlakás 

1.1. Össz-komfortos komfortfokazatú lakás: 600 Ft/m2/hó 

1.2. Komfortos komfortfokazatú lakás: 440 Ft/m2/hó  

1.3. Fél-komfortos komfortfokazatú lakás: 220 Ft/m2/hó  

1.4. Komfort nélküli lakás: 160 Ft/m2/hó 

1.5. Szükséglakás: 100 Ft/m2/hó 

2. Szolgálati (költségelvű) bérlakás 

2.1. Összkomfortos komfortfokozatú lakás: 750 Ft/m2/hó 

2.2. Komfortos komfortfokazatú lakás: 550 Ft/m2/hó ”
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Végső előterjesztői indokolás 

A rendelet 2016. január 1. napi hatálybalépése óta eltelt időszakban  az önkormányzati tulajdonú 

lakások bérleti díjai nem emelkedtek, annak ellenére, hogy az infláció és a lakások 

karbantartásának, fenntartásának költségei jelentősen megemelkedtek. A koronavírus-járvány 

miatti veszélyhelyzettel összefüggő központi szabályozás okán az elmúlt két évben nem volt 

lehetséges az önkormányzati díjak -köztük a lakbérek összegének- a szükséges módosítása. A 

korlátozás feloldását követően jelen rendelettel a megállapított bérleti díjak jobban igazodnak az 

aktuális gazdasági környezethez. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK 

 

2022. augusztus 02.-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

 jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

Dr. Markovics Boglárka, jegyző és 

Urmankovics Ágota 

     pénzügyi osztályvezető 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

A többször módosított 7/2015.(II.27.) sz. 

rendelet 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

1. oldal előterjesztés 

1. oldal rendelet tervezet 

táblák 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

Tárgy: Harkány Város Önkormányzat képviselő-

testületének a szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti 

igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Melléklet: rendelet-tervezet és táblázat 
 

Melléklet: rendelet módosítás tervezet, 

táblázatok 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2022. 

augusztus 02. napján tartandó rendkívüli ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének a 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 

7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző és Urmankovics 

Ágota pénzügyi osztályvezető 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 147§ (1) 

értelmében 2022.június 30-ig nem lehetett a térítési díjakat megemelni. 

A júniusi rendelet módosításkor az óvoda térítési díj módosítása elmaradt. Utoljára 2020. 

március 1-től változtak a díjak. Az infláció hatására vált szükségessé az emelés, mert a 

nyersanyag költségek jelentősen megemelkedtek. Az élelmezés vezető elkészítette a 

kalkulációját a díj emelésre, melynek alapján átlagosan 30%-os emelést javaslunk. A 

bölcsődések esetében nem tartalmaz térítési díj emelést a javaslat. Ennek oka, hogy a 

bölcsődéseknél jelenleg mindenki ingyenes étkező. 

A gyermekek részére jogszabályi előírás alapján csak a nyersanyag költséget lehet 

megállapítani térítési díjként. 

Tekintettel arra, hogy az árak változását hosszabb távon nem lehet kiszámítani, jövőre ismét 

újra kell kalkulálni a térítési díjat. 
  
Az éves költségvetési rendelet 20. számú melléklete tartalmazza az intézmény 

díjmegállapításait, a jelen módosítás az elfogadott költségvetés-módosítás beemelését jelenti a 

szociális rendeletbe. 

 

Az új díjtarifa az intézményi konyha augusztusi leállásra tekintettel 2022. szeptember 3-tól 

kerül bevezetésre.  
 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek. 
 

 
Harkány, 2022. 07.28.   

 

 

       Dr. Markovics Boglárka s.k. 

       jegyző 

 

                   

Urmankovics Ágota s.k.   

           

Pénzügyi osztályvezető 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a 

szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet 

megalkotásához 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:  

A települési önkormányzat biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést a településen, a Harkányi Óvoda, Mini 

Bölcsőde és Konyha intézményi keretei között. Ahhoz, hogy az önkormányzat az étkeztetési feladatát ellássa, és 

a konyha működni tudjon a vészhelyzet következtében megemelkedett kiadásokkal, a bevételeket is rendezni kell. 

b) a rendelet környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet hozzájárul a feladat zökkenőmentes 

megvalósításához az ellátás színvonalának megtartásával, ami pozitív hatással van a gyermekek egészségi 

állapotára. 

c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítással járó 

többletfeladatokat a Hivatal és az intézmény képes elvégezni.  

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:  

A kiadások és bevételek alakulásának racionalizálása, díjemelés. 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

Rendelkezésre állnak. 

 

 

 



1 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 

7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában, 

valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. § 

(4) bekezdés g) pontja valamint 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § 

(4) bekezdésének d) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.  



2 

1. melléklet 

„11. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 11. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 147§ (1) 

értelmében 2022.június 30-ig nem lehetett a térítési díjakat megemelni. A júniusi rendelet 

módosításkor az óvoda térítési díj módosítása elmaradt. Utoljára 2020. március 1-től változtak a 

díjak. Az infláció hatására vált szükségessé az emelés, mert a nyersanyag költségek jelentősen 

megemelkedtek. Az élelmezés vezető elkészítette a kalkulációját a díj emelésre, 

mely a költségvetés jelen módosításának alapját képezi. A bölcsődések esetében térítési díj emelés 

nem történik, melynek oka, hogy a bölcsődéseknél jelenleg mindenki ingyenes étkező. A 

gyermekek részére jogszabályi előírás alapján csak a nyersanyag költséget lehet megállapítani 

térítési díjként. Tekintettel arra, hogy az árak változását hosszabb távon nem lehet kiszámítani, 

jövőre ismét újra kell kalkulálni a térítési díjat. Az éves költségvetési rendelet 20. számú 

melléklete tartalmazza az intézmény díjmegállapításait, a jelen módosítás az elfogadott 

költségvetés-módosítás beemelését jelenti a szociális rendeletbe. 



Forint

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél

Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés

Tízórai 106 72 91 81 103 81 103 83 105 106 135

Ebéd 272 195 248 209 265 209 265 209 265 272 345

Uzsonna 102 70 89 78 99 78 99 79 100 102 130

Összesen 480 337 428 368 467 368 467 371 470 480 610

Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés

Tízórai 122 89 113 96 122 96 122 94 120 122 155

Ebéd 311 230 292 240 305 240 305 240 305 311 395

Uzsonna 118 80 102 91 116 91 116 91 115 118 150

Összesen 551 399 507 427 542 427 542 425 540 551 700

Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés

Tízórai 126 89 113 100 127 100 127 98 125 126 160

Ebéd 331 230 292 255 324 255 324 256 325 331 420

Uzsonna 118 80 102 91 116 91 116 91 115 118 150

Összesen 575 399 507 446 566 446 566 445 565 575 730

Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés Alap Térítés

Étkezés 364 350 445 364 462 364 462 362 460 362 460

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

Térítési díjak intézményi étkeztetésre

Óvoda

2022.09.03-tól

Iskola 1-4 évfolyam

Megnevezés
Élelmezési 

norma

2019 2020 2021 2021.10.01-től 2022.09.03-tól

Megnevezés
Élelmezési 

norma

2019 2020 2021 2021.10.01-től 

Iskola 5-8 évfolyam

Megnevezés
Élelmezési 

norma

2019 2020 2021 2021.10.01-től 2022.09.03-tól

    2.  Bölcsödei napi négyszeri étkezés térítési díja:

Bölcsőde

Megnevezés
Élelmezési 

norma

2019 2020 2021 2021.10.01-től 2022.09.03-tól
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                         E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK 

 

2022. augusztus 2.  napi rendkívüli ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Regényiné dr. Börczi Vera 

aljegyző 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

26/2016.(XII.27.) 
önkormányzati rendelet 

(SZMSZ) 
 
 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

2 oldal előterjesztés + 

kérelem mellékletben 

csatolva 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:  

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

Tárgy: Auth Attila kérelme 50 %-os 
kedvezményes fürdőbelépő iránt gyermeke 
részére 
 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális 

Bizottságának 2022.08.02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Auth Attila kérelme 50 %-os kedvezményes fürdőbelépő 
iránt gyermeke részére 
 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző 

 

Tisztelt Bizottság! 

Auth Attila harkányi lakos méltányossági kérelemmel fordult a képviselő-testülethez 

gyermeke, Auth Balázs számára 50 %-os kedvezményes fürdőbelépő biztosítása érdekében. A 

kérelem az előterjesztéshez csatolva. 

A gyermek állandó és életvitelszerű lakóhelye Komló, míg édesapja, akinél soktat tartózkodik, 

Harkányban él. Harkányban tartózkodási helyet is létesítettek a gyermeknek, azonban a 

kizárólag a harkányi állandó lakosok számára biztosított kedvezményekben, juttatásokban nem 

részesül.  

A kérelem elbírálására -a képviselő-testület által átruházott hatáskör alapján- a Szociális 

Bizottságnak van hatásköre. Az átruházott hatáskört az SZMSZ 5. számú mellékletének II) pont 

4.) alpontja nevesíti, amely szerint a Szociális Bizottság „dönt a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

vonatkozásában 50%-os belépési kedvezményre jogosító kártya egyedi ügyekben történő 

kiállításának engedélyezéséről indokolt esetekben olyan személy részére, aki nem rendelkezik 

állandó bejelentett lakóhellyel Harkányban.” 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelmet megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjenek! 

 

Határozati javaslat 1. alternatíva: 

Auth Attila 50 %-os kedvezményes fürdőbelépő iránti 

kérelmének elbírálásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága Auth 
Attila által gyermeke, Auth Balázs részére 50 %-os 
kedvezményes fürdőbelépő iránt előterjesztett kérelmet 
támogatja és Auth Balázs részére a Harkányi Gyógyfürdőbe való 
50%-os belépési kedvezményre jogosító kártya kiállítását 
engedélyezi. 
 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Biz.elnöke 

 

Határozati javaslat 2. alternatíva: 

Auth Attila 50 %-os kedvezményes fürdőbelépő iránti 

kérelmének elbírálásáról 

 



Harkány Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 
Harkány Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága Auth 
Attila által gyermeke, Auth Balázs részére 50 %-os 
kedvezményes fürdőbelépő iránt előterjesztett kérelmet nem 
támogatja.  

Határidő: Azonnal 
Felelős: Biz.elnöke 
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