
Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

4/2021. (I. 29.) számú határozata 

 

Tárgy: Deszk Község Önkormányzata, a Deszki Polgármesteri Hivatal és a Deszki Művelődési 

Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójának jóváhagyása 

 

Deszk Község Önkormányzata, mint Képviselő-testület feladat– és határkörét, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, és a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére figyelemmel a jelenlegi veszélyhelyzetben gyakorló polgármester j ó v á h a g y o m  a 

Deszk Község Önkormányzata, a Deszki Polgármesteri Hivatal és a Deszki Művelődési Ház és 

Könyvtár 2019. évi költségvetési maradvány korrekcióját, az államháztartás számviteléről szóló 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Áhsz. - és a Beruházás Előkészítési Alap 

felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 

28.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, és az Áhsz. 56/A § (3) bekezdése alapján készült 

jegyzőkönyvekben foglaltak szerinti tartalommal és a külön csatolt űrlapok szerint: 

1. A Deszk Község Önkormányzata Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett 

korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában 

szereplő, - zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: - 

46.376.889,- Ft azaz mínusz negyvenhatmillió – háromszázhetvenhatezer - 

nyolcszáznyolvankilenc forint. A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 

93.795.798,- Ft, mely megegyezik a jelen határozathoz csatolt jegyzőkönyv mellékletét képező 

2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány 

összegével. 

 

2. A Deszki Polgármesteri Hivatal Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett 

korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában 

szereplő, - zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: - 

5.187.959,- Ft azaz mínusz ötmillió- száznyolcvanhétezer - kilencszázötvenkilenc forint. A 

maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 3.660.531,- Ft, mely megegyezik a jelen 

határozathoz csatolt jegyzőkönyv mellékletét képező 2020. évi 12. havi időközi költségvetési 

jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével. 

 

3. A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett 

korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában 

szereplő, - zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: - 

691.094,- Ft azaz mínusz hatszázkilencvenegyezer - kilencvennégy forint. A maradvány 

összege a korrekció elvégzését követően: 11.262.248,- Ft, mely megegyezik a jelen 

határozathoz csatolt jegyzőkönyv mellékletét képező 2020. évi 12. havi időközi költségvetési 

jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével. 

 

 

  



 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Deszk Község Önkormányzata jegyzőkönyv melléklettel (melléklet 07/K űrlap) 
2. sz. melléklet: Deszki Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyv melléklettel (melléklet 07/K űrlap) 
3. sz. melléklet: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár jegyzőkönyv melléklettel (melléklet 07/K 

űrlap) 
 
Alkalmaztam a Képviselő-testület polgármesterének eljárására a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt szabályait, miszerint a „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Erről értesítést kapnak: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági cs. 
4. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
5. Magyar Államkincstár 
6. Irattár 

 

 

Deszk, 2021. január 29. 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
  



 

Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

5/2021. (I. 29.) számú határozata 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP6-19-2.1-21-3-17 kódszámú „Helyi civil, sport és szabadidős 
szolgáltatások fejlesztése” című pályázati a felhívásra 
 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 

hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 

Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 

 

Pályázatot kívánok benyújtani a VP6-19-2.1-21-3-17 kódszámú „Helyi civil, sport és szabadidős 
szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívás építési tevékenységére „Mellékhelyiség 
kialakítása a deszki Népi Hagyományőrző Közösségi Ház udvarán” címmel. 
 
A megvalósítás helyszíne: 
 

Cím: Helyrajzi szám: 

6772 Deszk, Széchenyi u.35. 046 

 
 
A megpályázott összeg kb. bruttó 4,1 millió Ft, a támogatás intenzitása 75 % azaz 
hozzávetőlegesen bruttó 3.075.000,-Ft ,az önerő mértéke 25%, azaz hozzávetőlegesen bruttó 
1.025.000,- Ft, amely az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. február 25. 
 

Erről értesítést kapnak: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági cs. 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
 
 

Deszk, 2021. január 29. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

 


