
Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

6/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munkatervének, beiskolázási tervének és 
szolgáltatási tervének elfogadása, valamint a 2020. évi munkáról készített beszámoló értékelése 
 
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: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
2021. évi munka, beiskolázási és szolgáltatási tervét, valamint a 2020. évről szóló beszámolóját. 
 
A Polgármester köszönetét fejezi ki a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának és 
dolgozóinak a 2020. évben végzett munkájukért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
5. Irattár 

 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

  



Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

7/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Beszámoló a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 2020. évi munkájáról 
 
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: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
A Polgármester köszönetét fejezi ki a kuratórium vezetőjének és tagjainak a 2020. évben végzett 
munkájukért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 
5. Irattár 

 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

  



Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

8/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Átfogó értékelés az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi tevékenységéről és a 
2021. évi tervekről 
 
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: 
 
Deszk Község Polgármestere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. (6) bekezdése alapján az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszk 
településen 2020. évben végzett tevékenységéről és a 2021. évi tervekről szóló tájékoztatóját 
elfogadja.  
 
A Polgármester köszönetét fejezi ki az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ vezetésének és 
dolgozóinak a 2020. évben végzett munkájukért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 
5. Irattár 

 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

  



Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

9/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Fenntartóváltozással kapcsolatos döntés előkészítése, fenntartói jog átadás-átvételének 
kezdeményezése 
 
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: 
 
Deszk Község Polgármestere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (8) bek. 
alapján úgy határoz, hogy Deszk Község Önkormányzata a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 
által fenntartott Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 
(6772 Deszk, Móra u. 2.) tagintézmény, mint köznevelési intézmény fenntartói jogát átveszi, 
kiválással, 2021. szeptember 01. napi hatállyal. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 
5. Irattár 

 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

  



Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

10/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Döntés intézményi gyermekétkeztetés fenntartó váltásával kapcsolatban 

 
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: 

 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy 2021. szeptember 1. napjától Deszk településen a 
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola (6772 Deszk, Móra u. 2.) és a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvoda (6772 Deszk, Móra u. 2.) 
tagintézménye intézményi gyermekétkeztetései fenntartói jogát átveszi a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulásától. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
5. Irattár 

 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

 
  



Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

11/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Megállapodás a mezei őrszolgálat ellátására 
 
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: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy az Önkormányzat Deszk község közigazgatási 
külterületén a mezőőri őrszolgálat és a természetes és épített környezet felügyeletével kapcsolatos 
feladatok ellátására megállapodást köt a Deszki Gazdák Vadásztársaságával (6772 Deszk, Péró 
Szegedinác u. 53. képviseli: Molnár Sándor elnök) 2021. március 1. napjától 1 év határozott 
időtartamra, a határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Deszki Gazdák Vadásztársasága 
5. Irattár 

 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

  



Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

12/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról 
 
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: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése 
alapján a Deszk község környezeti állapotának alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a lakosság részére a tájékoztatást Deszk község honlapján 
tegye közzé.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Irattár 

 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

  



Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

13/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor vezetőjével kapcsolatban 

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: 
 
Deszk Község Polgármestere a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése 
alapján úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Éberhardt Gábor rendőr ezredes rendőrségi 
főtanácsos Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Kirendeltség 
Kiszombor kirendeltség vezetői kinevezése meghosszabbításra kerüljön. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Dakos József Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitány 
5. Irattár 

 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

  



Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

14/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Csatlakozás a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz 
fejlesztése” című pályázathoz 
 
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: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a „Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” pályázati felhívás keretében helyi termelői 
piac kialakítására, a pályázat azonosító száma VP6-7.2.1.1-20. Az igényelt támogatás összege 
bruttó 11.085.836,-Ft. 
 
A megvalósítás helyszíne: 

Cím Helyrajzi szám 

Deszk, Kossuth Lajos utca Hrsz.: 840. 

 
A támogatás intenzitása 85 %.  
A fejlesztés teljes költsége bruttó 13.042.160,-Ft, azaz bruttó tizenhárommillió-negyvenkétezer-
százhatvan forint, ebből az igényelt támogatás összege bruttó 11.085.836,-Ft, azaz bruttó 
tizenegymillió-nyolcvanötezer-nyolcszázharminchat forint, az önrész összege bruttó 1.956.324,-
Ft, azaz bruttó egymillió-kilencszázötvenhatezer-háromszázhuszonnégy forint. Az önerőhöz 
szükséges összeg Deszk Község Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. február 17. 
 
Erről értesítést kap:  

1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 

 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

  



Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

15/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázatának kiírása 

 
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: 
 
Deszk Község Polgármestere a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdése alapján, a kulturális 
intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (Továbbiakban: Rendelet) szerint 
pályázatot hirdet a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői munkakör betöltésére 
a határozat mellékletét képező tartalommal. 
 
A Polgármester felhívja a Jegyzőt, hogy gondoskodjék a pályázati kiírás www.deszkifaluhaz.hu és 
a www.deszk.hu internetes oldalon történő közzétételéről. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 
  

http://www.deszkifaluhaz.hu/
http://www.deszk.hu/


A 15/2021. (II. 26.) számú határozat melléklete 
 
 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 94.§ (3) bekezdése alapján, a kulturális intézményben foglalkoztatottak 

munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának 

rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) 

EMMI rendelet (Továbbiakban: Rendelet) szerint pályázatot hirdet a Deszki Művelődési Ház és 

Könyvtár Intézményvezetői munkakör betöltésére. 

Munkakör megnevezése: intézményvezető (igazgató) (magasabb vezetői beosztás) 

Munkahely megnevezése: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 

Munkavégzés helye: 6772 Deszk, Tempfli tér 8. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Megbízás időpontja: 

2021. május 01.-től számított 5 év, 2026. április 30. napjáig. 

Illetmény, juttatások: A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről szerinti, valamint a 

Deszki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 

24.) sz. szabályzatában foglaltak. 

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok:  

A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok 

megvalósítása. Az intézmény alapító-okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési 

tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek 

tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek 

szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az 

intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának 

irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény 

dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó 

által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért. A Népi Hagyományőrző Közösségi 

Házba programok, foglalkozások szervezése. 

Megbízás feltételei: 

a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy 
    nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés, 
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint, és 
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység 
ÉS/VAGY 
a)     könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy 



nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segédkönyvtáros 
szakképzettséggel, és 
b) legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint 
 

További pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság,  

 cselekvőképesség,  

 büntetlen előélet (nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását 

kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt), 

 a Rendelet 4.§-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének 

feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a 

továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói 

munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló 

okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben 

nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem 

foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász 

vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői 

munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat. 

Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga. 

Néprajz alapszakos bölcsész diploma. 

„B” kategóriás vezetői engedély. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 

 részletes szakmai és vezetési programot, 

 végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata, 

 szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen 

előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység 

folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

 az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat 

másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 

éven belül vállalja, 

 bérigény megjelölése, 

 nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, 

 nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati 

anyagba betekinthetnek. 



A pályázat benyújtásának határideje:  

2021. április 07. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király László polgármester nyújt, a 06-62-

571-580-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Deszk Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6772 

Deszk, Tempfli tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat – Deszki 

Művelődési Ház és Könyvtár” 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatról a Képviselő-testület a Rendelet 6.§-a szerinti bizottság véleményének mérlegelésével 

dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2021. április 21. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

2021. március 3. 

www.deszkifaluhaz.hu; www.deszk.hu  
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Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  

16/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: A TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00005 kódszámú projekt műszaki terveivel kapcsolatos döntés 
 
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: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00005 kódszámú 
projekt során 2019. február 21. napján (Tari László ev., Energovit Kft., Innovill Kft., Wollner 
András ev.) tervezőkkel megkötött, majd 2019. július 8. napján módosított tervezési szerződésben 
foglalt 5.950.400 Ft tervezési díjnak a pályázat által nem finanszírozott 831.400 Ft-os részét 
Deszk Község Önkormányzata saját forrásból, önerőként biztosítja. 
 
Az önerőhöz szükséges összeget Deszk Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében 
kívánja biztosítani. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 


