










































Tájékoztató a két ülés között végzett polgármesteri munkáról 
 

D1/…………/2022. 
 

A képviselőtestület előző ülése 2021. november 30-án volt. Az azóta eltelt időszakban végzett 
polgármesteri munkáról az alábbiakban adok tájékoztatást. 
 

2021. december – 
2022. január hó 

Események 
 

December 01. Tárgyalás a hivatalban Kovács Sándorral a Vízép Holding Építő és 
Szolgáltató Kft. ügyvezetőjével. 

December 03. Tárgyalás a hivatalban dr. Gyurcsik Hajnalka ügyvéddel (Juhász Bertalanné 
ügy). 

December 05. II. Adventi gyertyagyújtás, valamint Stelázsi kézműves vásár a főtéren. 

December 06. Vezetői megbeszélés a hivatalban. 

 Mikulás ünnepség a Móra Ferenc Csicsergő Óvódában. 

December 07. Tárgyalás a hivatalban – lehetséges befektetéssel kapcsolatban 

 Találkozó a hivatalban Szűcs-Rafai Mónika Deszk, Alkotmány u. 26. sz. alatti 
lakossal. 

December 08. Rendkívüli testületi ülés a hivatalban. 

 Néhai Juhász András Deszk, Május 1 utcai lakos temetése. 

 Tárgyalás a hivatalban Hunkó Józseffel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
CSCSM igazgatóságának vezetőjével. 

December 10. „Szemléletformáló interaktív előadás intézményi dolgozóknak” a hivatal 
Macskássy termében – előadó Vid György a Zoltánfy István Általános Iskola 
igazgatója. 

December 12. III. Adventi gyertyagyújtás a főtéren. 

December 14. Tárgyalás a hivatalban Bartók Erika tervezővel – HÉSZ kapcsán. 

 Hivatal apparátusának, képviselő-testület tagjainak, Faluház dolgozóinak 
karácsonyi vacsorája a Gerliczy Étteremben. 

December 16. Néhai Kovács Antalné Deszk, Zója u. 1 sz. alatti lakos temetése. 

 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa ülés Szegeden. 

December 17. Iskola- és óvodapedagógusok karácsonyi vacsorája a Gerliczy Étteremben. 

December 19. IV. Adventi gyertyagyújtás, ill. Falukarácsony a főtéren. 

December 20. „Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” tárgyú 
beruházás munkaterület átadás-átvétel. 

 Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozóinak karácsonyi ebédje 
a Sportcsarnokban. 

December 20 – 
Január 02. 

Igazgatási szünet. 

Január 06. Szerb karácsony – Bádnyák kivágása, majd meggyújtása, este online 
karácsonyi műsor. 

Január 07. Tárgyalás a hivatalban Papos Lászlóval a Globál 21 Kft. ügyvezetőjével – 
bölcsődeépítés. 

Január 10. Szépkorú Vecsernyés Mihályné Marika néni, Deszk Péró Szegedinác utcai 
lakos köszöntése 90. születésnapja alkalmából otthonában (Brczán Krisztifor 
alpolgármester úr volt jelen). 

 Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal állófogadással egybekötött Újévi 
koccintása Szegeden. 

Január 13. Déli Napfény Leader Egyesület elnökségi ülése szegedi székhelyén. 

Január 17. Rendkívüli testületi ülés a hivatalban. 
 Vezetői megbeszélés a hivatalban. 
Január 18. „Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” – 

helyszíni bejárás. 
Január 20. Aláírási címpéldány készíttetése Dr. Domján Klára közjegyzőnél 

Szegeden. 



 
 
Deszk, 2022. január 21. 

Tisztelettel: 
 

Király László 
polgármester 

 Megbeszélés Bartók Erika tervezővel a hivatalban. 
 „DARTKE” egyeztetés Szegeden. 
Január 21. Semmeleweis u. 12/a fsz. 3. sz. alatti 48 m2-es önkormányzati bérlakás 

bérlőjének sorsolás útján történő kiválasztása. 
Január 22. Maros Ponty Horgászegyesület éves közgyűlése Deszken a Faluházban. 
Január 24. Vezetői megbeszélés a hivatalban. 
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Száma: D1/…………/2022. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű 
határozatokról 

 
2. 

Előterjesztés 
 
 
 
Deszk Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete részére 
 
Deszk 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai a 2003. október 6-i Képviselő-testületi ülésen 
felkérték a polgármestert, hogy a lejárt határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról a Testületi 
üléseken adjon részletes tájékoztatást. 
 
Ezen kérésnek eleget téve készítettem el jelen előterjesztést, melyhez mellékelten csatolom a lejárt 
határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról szóló anyagot. 
 
Deszk, 2022. január 21. 
. 
 
 
 
 

Király László 

polgármester 

mailto:ph@deszk.hu


LEJÁRT ÉS FOLYAMATOS HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 
 

 

Határozat száma 
(önkormányzati 

határozat) 
Határozat tárgya Felelős Határidő Végrehajtás állapota 

 
93/2019. (VI.25.) 
56/2021. (VI. 30.) 

Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 
kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése” című pályázati 
felhívásra 

Polgármester 2019. július 08. 
Pályázat támogatásban részesült, a támogatói 
okirat megérkezett. Megvalósítás megkezdődött. 
Eszközbeszerzés és kivitelezés folyamatban. 

 

55/2020. (VII. 10.) 
77/2020. (IX.23.) 
59/2021. (VI. 30.) 
125/2021. (XII. 08.) 
126/2021. (XII. 08.) 

 
Deszk Község településrendezési 
tervének és helyi építési 
szabályzatának a módosítása 

Polgármester Azonnal 
Az új településrendezési eszközök elkészültek, 
az új Helyi Építési Szabályzat 2022. január 7. 
napján lépett hatályba. 

 

57/2021. (VI. 30.) Közterületi térfigyelő 
kamerarendszer fejlesztése 

Polgármester 2021. július 31. Fejlesztés megtörtént. 
 

61/2021. (VI. 30.) Önkormányzati rendkívüli 
támogatásra pályázat benyújtása 

Polgármester, 
jegyző 

Azonnal Pályázat nyert. 
 

70/2021. (VIII. 09.) 
127/2021. (XII. 08.) 
1/2022. (I.17.) 
 

Döntés az Újszentiván, külterület 
052/11 hrsz.-ú ingatlan 
adásvételével kapcsolatban 

 
Polgármester 

Azonnal 

Új pályázat került kiírásra közösen Tiszaszigettel 
és Kübekházával. Az ingatlan elidegenítésével 
kapcsolatos döntés jelen testületi ülés anyagát 
képezi. 

 

 
118/2021. (XI. 30.)   

Deszk Község Önkormányzata és a 
Deszki Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti 
megállapodás jóváhagyása 

Polgármester Azonnal 
Megállapodás aláírása mindkét fél részéről 
megtörtént. 

 

120/2021. (XI. 30.)  Döntés a 085/16 hrsz-ú ingatlan 
adás-vételével kapcsolatban 

Polgármester Azonnal Szakértői vélemény beérkezett. 
 

 
123/2021. (XI. 30.)  

Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának 
jóváhagyása 

Polgármester Azonnal 
Megállapodást önkormányzatunk elfogadta, 
jelenleg a többi tagönkormányzat általi 
elfogadására várunk. 

 

      



 
 
135/2021. (XII. 08.)  

A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú 
„Élhető települések” elnevezésű 
támogatási kérelem benyújtásának 
jóváhagyása B.) célterület 
vonatkozásában 

Polgármester Azonnal Pályázat benyújtásra került. 

 

 
 
136/2021. (XII. 08.) 

A TOP-3.3.1-21 kódszámú 
„Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű 
támogatási kérelem benyújtásának, 
aláírásának jóváhagyása 

Polgármester Azonnal 
Pályázat benyújtásra került. 
 

 

 
 
137/2021. (XII. 08.)  

A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú 
„Élhető települések” elnevezésű 
támogatási kérelem benyújtásának 
jóváhagyása D.) célterület 
vonatkozásában 

Polgármester Azonnal Pályázat benyújtásra került. 

 

 
 
138/2021. (XII. 08.)  

A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú 
„Élhető települések” elnevezésű 
támogatási kérelem benyújtásának 
jóváhagyása C.) célterület 
vonatkozásában 

Polgármester Azonnal Pályázat benyújtásra került. 

 

      

      

      

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 
Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

 
 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Tájékoztatót a 
lejárt határidejű határozatokról. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. polgármester 

3. jegyző 

4. Irattár 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

KirályLászló s.k.     Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 
  polgármester        jegyző 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 

(Faluház) munkaterve 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet:  

- Beiskolázási terv 

- Szolgáltatási terv 
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

2022-ben is még a pandémia határozza meg sajnos a munkánkat. Bár az intézmény 

nyitva lehet és bizonyos szabályok betartásával rendezvényeket is tarthatunk, de az egyre 

növekvő megbetegedések, karanténok száma miatt a munkánk így is eléggé korlátozott. 

 

1. Személyi feltétel 

Jelenleg 5 fő (igazgató, 2 fő művelődésszervező, könyvtáros, takarítónő) van státuszban 

az intézményben, 2019. november 1-től nem közalkalmazottként, hanem 

Munkatörvénykönyv szerinti munkavállalóként látja el mindenki a feladatát. Gyarmati 

Anna pályázatíró szülési szabadsága lejárt, a munkaviszonyát megszűntettük. 

Segíti még a munkánkat az önkormányzatnál foglalkoztatott Boka-Málik Boglárka 

pályázatíró is. 

 

2. Beruházás, tárgyi feltételek javítása 

Ebben az évben a kupolaterem ablakainak cseréje és a földszinti előtér bútorainak 

cseréje fog megvalósulni. A Tiszavirág Néptáncegyesület leader pályázatot nyújtott be a 

balettszőnyegek cseréjére, bízunk benne, hogy a pályázat nyertes lesz és ki tudjuk cserélni 

az elhasznált balettszőnyegeket. 

 

3. Költségvetés 

Az intézmény költségvetésének tervezése szakfeladatonként történik. 

Rendezvényeinket, eszközbeszerzéseinket elsősorban pályázati forrásból kívánjuk 

finanszírozni. 

 

4. Pályázatok 

Várjuk az új pályázati kiírásokat, bár nagyon nehéz úgy pályázni, hogy nem tudjuk 

előre tervezni a megvalósítást. 

A Magyar Falu Falusi Civil Alapjához biztos nyújtunk be pályázatot, illetve az NKA 

oldalán megjelenő kiírásokat is folyamatosan figyeljük. 

A Csoóri Programon a Deszki Népdalkör támogatására 600ezer forintot, a népi 

ének, brácsa és népi hegedű oktatására 700ezer forintot nyertünk.  

Minden pályázati lehetőséget megragadunk, ami által többet tudunk nyújtani a 

lakosságnak akár programokban, akár szolgáltatásokban. 

 

5. Reklám 

Továbbra is fontosnak tartom, hogy a rendezvényeinket megfelelően reklámozzuk. A 

Faluház honlapján, a www.deszkifaluhaz.hu webcímen az aktuális programjaink mellett 

képgaléria, és az online könyvtári katalógus is elérhető. A www.deszk.hu oldalra is 

felkerülnek programjaink és a galéria is. 

Szórólapokon, plakátokon és a Deszki Tükör hasábjain tájékoztatjuk a lakosokat 

rendezvényeinkről. Egy-egy programra (pl. könyvbemutató, hangverseny) névre szóló 

meghívóval próbáljuk becsalogatni a közönséget. Fontos megemlítenünk, hogy a 

legnépszerűbb közösségi portálokon, a Facebook-on és az Instagram-on is jelen vagyunk, 

amely az egyik legnagyobb reklámértékkel bír manapság. 

A Délmagyarországnak, Kistérségi híreknek, a Szegedmának, helyi rádióknak is 

rendszeresen elküldjük programjainkat.  

Elindítottuk a Faluház hírlevelét is, így rendszeresen e-mailen is reklámozzuk 

rendezvényeinket.  

 

http://www.deszkifaluhaz.hu/
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II. SZAKMAI RÉSZ 
 

1. KÖNYVTÁRI SZAKFELADAT 

 

A könyvtár az 1997. évi CXXL. közművelődési és közgyűjteményi törvény, és a 

szakmai szabályzataink alapján működik. A fő feladat 2022. évben is az olvasók, látogatók 

teljes körű kiszolgálása, dokumentumok, információk szolgáltatása.  

A könyvtári szolgálat ellátásában valamennyi szakalkalmazott részt vesz. A fő felelős 

természetesen a könyvtáros szakképesítéssel rendelkező kolléga, Tóth Erzsébet. 

 

Fő feladataink 2022-ben: 

 A szolgáltatások folyamatos és zökkenőmentes működésének biztosítása. 

 Az általunk megrendelt vagy számunkra ajándékként felajánlott dokumentumokat 

könyvtári kölcsönzésre vagy helyben használatra alkalmassá tenni. A dokumentumok 

beszerzése az intézmény költségvetéséből, a Márai programból, érdekeltségnövelő 

pályázati pénzösszegből és a könyvtárat látogatók ajándékaiból tevődik össze. 

 Iskolai könyvtári feladatok ellátása, tartós tankönyvek nyilvántartása, kölcsönzése, 

visszavétele. 

 A raktári állomány felvitele a SZIRÉN rendszerbe. 

 A Deszkre vonatkozó helyismereti anyagok figyelése, gyűjtése és feldolgozása. 

 Olvasásnépszerűsítő rendezvények szervezése: az „Olvass és nyerj!” kampány nagy 

népszerűségnek örvend a gyerekek körében. 

 Könyvtárhasználati foglalkozások tartása iskolások és óvodások részére. 

 Rendhagyó irodalomórák tartása a könyvtárban. 

 E-közszolgáltatások népszerűsítése, számítógépes/internetes tanfolyamok tartása. 

 A megyei könyvtár hálózatának tagjaként folytatjuk a szoros együttműködést a 

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral. Ez jelenti a szakmai továbbképzéseken 

való rendszeres részvételt, valamint szeretnénk továbbra is bekapcsolódni a megyei 

könyvtár rendezvényeibe, pályázataiba. 

 A Deszki Tükörben is van nem rendszeres rovata a könyvtárnak, ahol a programokra, új 

könyvekre hívjuk fel az olvasók figyelmét. 

 A 2022. év legfontosabb feladata azt gondolom, továbbra is az olvasóink 

„visszaszoktatása” lesz.  

 

a) Könyvtári állomány 

Ebben az évben is szeretnénk kb. 450.000 forintot fordítani könyvbeszerzésre. Az 

olvasóktól, esetleg kiadótól kapott ajándékkönyveket szívesen fogadjuk, átválogatjuk és 

beleltározzuk.  

A folyóirat rendelést (18 cím járt a könyvtárba, ebből 5 ingyenes) idén is szeretnénk 

megtartani. 

 

b) Tervezett rendezvények 

 Az „Olvass és nyerj!” program még 2019-ben indult, amelynek lényege, hogy 1-1 

elolvasott könyvért cserébe azonnal ajándék jár. Úgy tűnik, hogy beválik ez a játék, 

hiszen egyre több gyerek vesz részt benne.  

 A Magyar Népmese Napja, szeptember utolsó péntekén 

 Országos Könyvtári Napok, október első hetében 

 Könyvbemutatók szervezése 

 Író-olvasó találkozók szervezése 
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 Kiállítások rendezése 

 Mivel a könyvtár iskolai könyvtári funkciót is ellát, ezért könyvtárhasználati 

foglalkozások, összefoglaló órák és egyéb a tananyaghoz és a pedagógusok 

igényeihez igazodó foglalkozásokat is tartunk. 

 

A 2017/18-as tanévtől kezdve minden általános iskolai tanuló ingyenesen kapja 

tankönyveit. Ez a könyvtárunkra nagyobb terhet ró, hiszen az első két évfolyam kivételével 

minden osztály által használt tankönyvet, atlaszt a könyvtár állományába kell venni. Erre 

még augusztus folyamán, az iskola megkezdése előtt sort kell keríteni, ami azt jelenti, hogy 

a községi könyvtár részére eddig vásárolt könyvek négyszeresét kell beleltározni, majd 

kikölcsönözni a tanulók részére. 

 

A könyvtári rendezvények szervezése Tóth Erzsébet könyvtáros feladata, de 

természetesen, ha szükség van rá, a többi szakalkalmazott is besegít mind a szervezésben, 

mind pedig a lebonyolításban. 

 

2. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKFELADAT 

 

a) Tervezett rendezvények 

 

Csak remélni tudjuk, hogy a tervezett rendezvényeinket meg tudjuk valósítani. Jelenleg 

a maszkhasználaton kívül nincsenek korlátozások a kisebb rendezvényekre, így egyenlőre 

azokat tervezzük/szervezzük.  

 

 Január: Magyar Kultúra Napját a Classic Trió koncertjével ünnepeljük meg. 

 Február: február 4-én a Déryné programnak köszönhetően a Déryné Társulat Kék 

róka című előadását láthatják a deszkiek. Február 18-ára és 25-ére szervezzük a 

hagyományos „Ezt tanultuk!” c. gálaműsort. Február 19-én Télkergető farsangi 

mulatságot tervezünk a fő térre, busókkal, ágyúlövéssel, játékokkal, fánksütéssel. 

Február 15-ére szervezi az önkormányzat az Újszülöttek köszöntését. 

 Március: március 5-én a Móra Ferenc Népszínház Páratlan páros c. előadásával 

folytatódnak a színházi estéink. Március 15-én, kedden este készülünk az 

ünnepségre és rajzpályázatot is hirdetünk erre az alkalomra.  

 Április: A Maros Menti Fesztivál megrendezése még egy nagy kérdőjel számunkra, 

hiszen ezen alkalmakon akár több száz résztvevő is érkezik hozzánk a különböző 

településekről, így járványügyi szempontból kockázatosnak tartjuk a 

megszervezését. Ha a mutatók kedvezőbbek lesznek, áprilisban mindenképpen 

belevágunk. Április 16-án, nagyszombaton Húsvétolót szervezünk, ezt már 

mindenképpen a Tájház udvarán szeretném. Húsvéti tojásfestés, tojáskeresés, 

lovaskocsizás lesz a programban. Sajnos két éve már nem volt, de idén 

mindenképpen szeretnénk megszervezni az Isten hozta! programot is, amelyen a 

településre újonnan beköltözőket köszöntjük és mutatkozunk be nekik.  

 Május: a Majálist lehet, hogy idén a Faluház parkjába hoznám be, hiszen tavaly 

nagyon jól bevált ez a helyszín a családi napokon. Ehhez még természetesen 

önkormányzattal való egyeztetés szükséges. Májusban lesz a III. Rözögtessük mög! 

néptáncfesztivál is, ami a Tiszavirág Néptáncegyesület rendezvénye, de a hátteret a 

Faluház adja és a szervezési munkában is részt veszünk. 

 Június: a nyárindító családi napot mindenképpen megtartanám, hiszen nagyon jó 

visszajelzéseket kaptunk ezekről a programokról tavaly. Június második felében már 

indulnak a nyári táboraink is. Nyárra legalább 8 turnus tábort fogunk szervezni. 
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 Július-augusztus: folyamatosan táboroztatni fogunk, illetve folytatjuk a kertmozikat 

is, igyekszünk olyan filmeket választani, amire sokan eljönnek majd.  

 A községi rendezvények szervezése is intézményünk feladata. Nagyon szeretnénk, 

hogy a szeptemberi Falunapok és a decemberi szokásos év végi rendezvények 

(Falumikulás, az adventi gyertyagyújtások, Falukarácsony, stb.) már maszk és 

korlátok nélkül bonyolódjanak le. Mi erre készülünk. 

 

b) Közösségeink, civil szervezetek 

Közösségeinkkel, a civil szervezetek vezetőivel a bezárások alatt is tartottuk a 

kapcsolatot, örülünk, hogy most már személyesen is jöhetnek és igénybe vehetik az 

intézmény szolgáltatásait. 

 

♦ A Deszki Falunkért Egyesület kirándulásokat, színházlátogatásokat szervez, nem csak az 

egyesületi tagoknak. A Halottak napi koszorúzás az egyesület nevéhez fűződik, a 

szervezésben besegítünk mi is és az önkormányzat is. A garázsvásáruk szervezését már 

elkezdték, ehhez a szórólapok nyomtatását mi végezzük. Az egyesület tagjai heti egy 

alkalommal reggelente egy órára igénybe veszik a kupolatermet gyógytorna céljából, ez a 

foglalkozás most a járvány miatt szünetel. Jelenleg sétákat szerveznek, ami ebben a bezárt 

időszakban nagyon fontos. 

♦ A Deszk Község Népművészetéért Alapítvány minden programja elmaradt az utóbbi 

időben sajnos. Megpróbálkoztunk a bál szervezésével tavaly novemberben, de végül a 

rengeteg betegség, karantén miatt le kellett mondanunk. A nyári néptánc táborhoz 

szervezési segítséget nyújt az alapítvány a Tiszavirág Néptáncegyesületnek és készülnek 

arra is, hogy novemberben bálozzunk végre egy jót. 

♦ A Maros Ponty Horgászegyesület minden hónap első hétfőjén tartja összejöveteleit a 

házban, januárban pedig a közgyűlésüket. 

♦ A Deszki Nagycsaládos Egyesületnek új vezetése van, akik nem túl szerencsés időben 

vették át az egyesület irányítását, hiszen az elmúlt időszakban nem nagyon lehetett 

rendezvényt szervezni. Bízom benne, hogy mostmár el tudnak kezdeni ők is dolgozni, 

segíteni fogjuk munkájukat természetesen. 

♦ A Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti körrel elsősorban a testvértelepülési 

kapcsolatok ápolásában működünk együtt. Ebben az időszakban nem tudtunk találkozni 

külföldi barátainkkal, de bízunk benne, hogy a szeptemberi falunapokon ez már lehetséges 

lesz. Továbbra is számítok a baráti körre a külföldi vendégek elszállásolásában, valamint 

programjaik szervezésében. 

♦ A Baba-mama klub vezetése Selmeci Ágnes kolleganőm feladata. Ági nagyon ügyesen 

összefogta a kismamákat, rendszeresen szervezett nekik programokat, előadásokat, az 

általuk jelzett igények alapján. A klubba minden második héten szervezünk Kerekítő 

foglalkozást és fejlesztő tornát is. 

♦ A Nyugdíjas Klub jelenleg még visszafogottan működik, hiszen az idős korosztály az, akik 

leginkább veszélyeztetettek a járvány által. Ha visszaáll a rend, továbbra is segíteni fogjuk 

őket. Rendezvényeikhez rendszeresen biztosítottunk eddig is projektort, hangtechnikát. 

Nőnapi, férfinapi rendezvényeiket nálunk tartották, a moziterembe jártak próbálni. Szvitan 

Attila kollegám van leginkább a segítségükre hangosítás terén. A klub tagjai mindig részt 

vesznek programjainkon, segítenek a községi nagyrendezvényeken is. Számítunk rájuk idén 

is. 

♦ A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület rendezvényeit egyre inkább a Szerb 

Kulturális Központban tartja, csak a nagyobb programjaikra veszik igénybe a házat 

(Banatski Sabor, Szerb karácsony). Biztos vagyok abban, hogy a sikeres együttműködésünk 
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ez évben is folytatódik és a nyári népzenei táborzáró koncertjük, valamint a novemberi 

Banatski Sabor már nálunk lesz megtartva. 

♦ A Deszk Község Közoktatásért Közalapítvány a gyűléseit az iskolában tartja, de minden 

rendezvényüket segítjük és segíteni fogjuk továbbra is. 

♦ A legfiatalabb egyesület a Tiszavirág Néptáncegyesület, az egyesület elnöke Tóth Gábor 

néptánc pedagógus, az egyesület feladata pedig a néptánc oktatás működtetése. 

Pályázatírásban és a programjaik szervezésében is segítjük az egyesületet.  

♦ Három éve van jelen a palettán a Lego klub, amelyet Szvitan Attila kollegám vezet. 

Nagyon szeretik a gyerekek, egyre többen jelentkeznek és járnak el a klubba. A sikeres 

folytatásban biztos vagyok. 

♦ Heti egy alkalommal tartja a kupolateremben a jóga foglalkozást Bús Barbara. 10-15 

ember mindig van az órákon. 

♦ Heti egy alkalommal Selmeci Ági kolleganőm tart népi kézműves szakkört gyerekeknek, 

erre a foglalkozásra is 6-8 fő jár rendszeresen. 

♦ Tavaly november végén indult a vesszőfonás szakkör felnőttek részére, a Nemzeti 

Művelődési Intézet támogatásával. A szakkört Selmeci Ági vezeti, 6 fő jár heti egy 

alkalommal a Faluházba. 

♦ A zumba sajnos megsínylette a pandémiát, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb össze fog 

jönni ott is a létszám és el tud indulni ez a táncos edzésforma is.  
 

Természetesen minden deszki civil szervezetnek, aki hozzánk fordul, helyet fogunk adni, 

illetve segítjük munkáját ez évben is. 

 

c) Művészeti csoportjaink 

 A Tiszavirág Néptáncegyesület 4 csoportja hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 

tartja próbáit a Faluházban Tóth Gábor és Goda Katalin vezetésével. Nehéz volt az 

újrakezdés, de talán mostmár sínen vannak ők is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 

az ifjúsági és a felnőtt tánccsoportot is beválogatták az Országos Néptáncantológia 

műsorába, amely Budapesten lesz.  

A csoportok a Tiszavirág Néptáncegyesület finanszírozásában működnek, önkormányzati, 

pályázati és a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány támogatásával.  

 Szűcsné Molnár Erzsébet pedagógus vezetésével 1 lány és 1 kisfiú tanul népi éneket, 

tavaly október óta pedig 4 felnőtt is jár népi ének oktatásra.  

 A Deszki Népdalkör az egyik legaktívabb és legrégebbi csoportunk. Az elmúlt egy 

évben nagyon kevés próbájuk, fellépésük volt, hiszen ők a legveszélyeztetettebb korosztály, 

így, amikor még lehetett próbákra járni, ők akkor is nagyon kevesen vállalták ezt, most 

sincs próbájuk. A legjobban ezt a csoportot féltem, hiszen a tagok már idősek, nem tudom, 

hogy fognak tudni visszatérni a közösségi életbe. A csoport vezetője Szűcsné Molnár 

Erzsébet népzenész, zenepedagógus.  

 A Bánát Szerb Néptáncegyüttes próbáit a szerb házban tartja. Az együttes a 

fellépéseit maga szervezi. A gyerek- és az utánpótlás csoport Brczán Krisztifor és Dunai 

Péter vezetésével időnként igénybe vette a Faluház adta lehetőségeket és itt tartották 

próbáikat. Ha erre lesz újból igény, lehetőséget biztosítunk erre is. 

 A Bánát tamburazenekar is talán most kezd „életre kelni”, tavaly már vállaltak 

fellépéseket és idén is számíthatunk rájuk műsorainkon.  

 A Dukátok szerb kórus Gyorgyev Milivoj és Rusz Mákszó vezetésével dolgozik, ők 

is a szerb házban próbálnak. A kórus kevésbé, de a zenekar már próbált az utóbbi időben, a 

Falunapon már fel is léptek és az Ezt tanultuk! gálaműsorra is jelezték részvételüket. 
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 Az akrobatikus rock&roll csoportok jelenleg is a Kozmosz Táncegyesület keretein 

belül, Karó Krisztián vezetésével működnek. Mindig vannak új jelentkezők a csoportba, 

kezd stabilizálódni az ő létszámuk is, úgyhogy nagyon bízok a hosszú távú folytatásban. 

 2020. szeptemberben indítottuk útnak a musical csoportunkat, Tóth Andrea 

vezetésével. Közel 30 gyerek jár a csoportba, egy új színfolt a kulturális palettánkon, 

aminek nagyon örülünk. Péntekenként próbálnak a Faluházban, munkájukat segíti még 

Nemes Roland koreográfus is. 

 A Csoóri Program támogatásából folytatódik a népi brácsa, nagybőgő és hegedű 

oktatás. A gyerekeket Vas Endre és Dvorácskó Szebasztián népzenész oktatja, Célunk még 

mindig egy népi zenekar „kinevelése”, remélem, ez pár éven belül megvalósul. 

 Három éve indult el a népi kézműves szakkör Selmeci Ági kolleganőm vezetésével. 

Hétfőnként vannak a foglalkozások, nagyon szeretik a gyerekek. 

 Három éve van újra a női kórus is, akik mostmár Dolce kamarakórus néven 

működnek. Vezetőjük Tóth Andrea karvezető, ének-zene tanár. Azt gondolom, Andrea 

személyében megtaláltuk azt az embert, aki megfelelő színvonalon tudja vezetni ezt a 

csapatot.  

 A Royal balettiskola Farkas Erika vezetésével kicsiket tanít a balett alapjaira 

csütörtökönként a Faluházban. Népszerű ez a foglalkozás is, ők is be fognak mutatkozni az 

Ezt tanultuk! műsorunkon. 

 

Nagyon nehéz időszak ez a művészeti csoportok életében. Bár most nincsenek 

korlátozások és működhetnek a próbák, de a rengeteg betegség, karantén megnehezíti a 

csoportvezetők munkáját. Nagyon nehéz úgy új dolgokat tanítani, koreográfiákat beállítani, 

hogy hol ez a gyerek, hol az a gyerek van karanténban.  

 

d) Külső szervek rendezvényei 

Az egyesületek, közösségek mellett fontos, hogy a település intézményeinek (iskola, 

óvoda) programjai is helyet kapjanak a házban, illetve az önkormányzati rendezvények is.  

Számítanunk kell arra, hogy a kistérségi rendezvények ebben az évben is többször 

igénybe veszik a Faluházat.  

A jövőben is helyet biztosítunk a deszki intézmények rendezvényeinek. 

 

e) Külföldi kapcsolataink 

A testvértelepüléseinkkel való kapcsolattartást nagyon fontosnak tartjuk továbbra is. 

Több tervünk is volt a tavalyi és az idei évre, ami sajnos nem valósulhatott meg. Nehéz így 

tervezni, de abban bízom, hogy a szeptemberi Falunapokon már fogadhatunk külföldről 

vendégeket. 

 

3. DJP pont 

2018-tól a nyertes Digitális Jólét Program pályázatunknak köszönhetően DJP pont 

lettünk, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint az eMagyarországpont. Működtetése ebben az 

évben is a Faluház munkatársainak feladata. Szvitan Attila egy képzésen vett részt, amelyen 

DJP mentor végzettséget kapott. Tóth Erzsébet könyvtáros rendelkezik eTanácsadói 

végzettséggel, így ők látják el leginkább az informatikai feladatokat (szerkesztés, e-

ügyintézéshez segítségnyújtás, stb.) 

A Faluház számítógépeinek felügyeletét, karbantartását az önkormányzat 

rendszergazdája, Banda Tibor látja el.  
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4. TÁJHÁZ 

A Tájházba már 2020-ban kidolgoztunk egy programot, amelyet már nagyon szerettünk 

volna beindítani. Komplex foglalkozásokat raktunk össze, mely a kézművességen kívül 

néprajzi ismereteket ad, fejleszti a gyerekek ügyességét, mozgáskészségét, fantáziáját. A 

tavalyi és a tavaly előtti zárva tartás alatt elkészült egy népi játékpark, amit a nyári 

táborainkban, a családi napokon és a Falunapokon is kipróbálhattak a gyerekek és ami 

osztatlan sikert aratott. Ezek bevonásával, elméleti és gyakorlati ismeretekkel állítottunk 

össze rendhagyó órákat.  

Ebben a tanévben már megint nem valószínű, de szeptembertől mindenképpen 

tervezzük elindítani ezt is.  

Szeretnénk ebbe programsorozatba bevonni a szerb kézműves műhelyt is, hiszen náluk 

a hímzés, szövés, fafaragás egy ideje már működik, és nagyon szeretik a gyerekek az ilyen 

jellegű foglalkozásokat. 

 

5. SZOLGÁLTATÁSOK SZERB NEMZETISÉGŰ LAKOSSÁG SZÁMÁRA 
 

A könyvtári ellátás esetén tapasztalataink szerint inkább a dokumentumok helyhez való 

kijuttatása eredményesebb. Így a szerb óvodában a gyermekkönyvekből álló letétet ebben 

az évben is biztosítjuk, igény szerinti cserével.  

A közművelődés területén ez évben is próbalehetőséget kívánunk biztosítani igény 

szerint a Bánát Szerb Kulturális Egyesület tánccsoportjai számára, az épület zárásában 

sokszor segít Brczán Krisztifor is, ezen alkalmakkor. 

A próbákon kívül itt kerülnek megrendezésre 2022-ben is azok a szerb közösségi 

rendezvények, ünnepek, melyeket a kisebbségi önkormányzattal együtt az egyesület 

szervez.  

 

Az új kulturális törvénynek megfelelően munkatervemhez csatolásra kerül egy 

beiskolázási terv, valamint szolgáltatási terv is. 

 

  

 

Deszk, 2022. január 20. 

 

 

 

 

Bene Ildikó 

igazgató 
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DESZKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 

 

BEISKOLÁZÁSI TERV 
 

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján 

 

Érintett időszak:  2020-2027. év 

 

I. Az intézmény alapadatai 
 

Intézmény megnevezése:  Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 

Intézmény székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 8. 

Intézmény vezetőjének neve: Bene Ildikó 

Telefonszám: 62/571-599 

E-mail cím: faluhaz@deszk.hu 

Beiskolázási terv összeállítójának 

neve: 

Bene Ildikó 

Beiskolázási terv összeállítójának 

beosztása: 

igazgató 

Telefonszám: +3620/9663477 

E-mail cím: bene.ildiko@deszk.hu 
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II. Részletes beiskolázási terv 
 

A 2020-2027. évben beiskolázásra kerülő alkalmazottakra/munkavállalókra, valamint az egyes képzésekre vonatkozó adatok részletezése 
Ssz

. 

Továbbképzésbe

n résztvevő neve 

Továbbkép-

zésben 

résztvevő 

szakmai 

munkaköre 

Továbbkép-

zésben 

résztvevő 
legmagasabb 

iskolai 

végzettsége 

Továbbkép-

zésben 

résztvevő 

szakképzett-

sége 

Továbbkép

-zés típusa 
1
 

Továbbkép-

zés 

neve/témája 

Tovább-

képzés 

óraszáma 

Tovább-

képzés 

kezdésének 

tervezett 

időpontja 

(év, hó) 

Tovább-

képzés 

zárásának 

tervezett 

időpontja 

(év, hó) 

Képz

és 

tandíj

a
2
 

Vizsg

a-díj
2 

Képzés 

egyéb 

költségei
2 

Képzé

s 

fedeze

te3 

A képzéssel 

összefüggésben 

biztosított 

munkaidő-

kedvezmény 

időtartama2 

1 Tóth Erzsébet könyvtáros egyetem informati-

kus 

könyvtáros 

akkredi-

tált 

képzés 

amatőr 

művészeti 

csoportok 

mentorálása 

 

könyvtár 

szakmai 

képzés 

60 óra 

 

 

 

 

60 óra 

2021. 

május 

 

 

 

2023. 

június 

2021. 

június 

 

 

 

2023. 

auguszt

us 

- - - - a képzés 

napjai 

2 Selmeci Ágnes művelődés-

szervező 

főiskola művelődés-

szervező 

akkredi-

tált 

képzés 

amatőr 

művészeti 

csoportok 

mentorálása 

 

népi 

kézműves 

képzés 

60 óra 

 

 

 

 

60 óra 

2021. 

május 

 

 

 

2024. 

január 

2021. 

június 

 

 

 

2024. 

február 

- - - - a képzés 

napjai 

3 Bene Ildikó igazgató főiskola művelődéss

zervező 

egyetemi 

képzés 

 

 

akkreditál

néprajz BA 

 

 

 

felnőttképzés 

3 év 

 

 

 

60 óra 

2017. 

szeptemb

er 1. 

 

2022. 

2020. 

június 

15. 

 

2022. 

- - - - a képzés 

napjai 

                                                           
1
 tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés / nyelvvizsgával záruló nyelvi képzés / OKJ / felsőoktatási alapképzés (BA) / felsőoktatási mesterképzés (MA) / 

felsőoktatási osztatlan mestertanári képzés (OMA) / felsőfokú szakirányú továbbképzés / nemzetközi program alapján szervezett szakirányú továbbképzés / doktori képzés 
2
 Amennyiben releváns. 

3
 Központi költségvetési támogatás, intézményi támogatás, EU-s pályázati támogatás, kombinált, dolgozói költségviselés részben vagy egészben 
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t képzés a 

közművelődé

sben 

május június 

4 Szvitan Attila művelődéss

zervező 

főiskola művelődéss

zervező 

akkredi-

tált 

képzés 

Digitális 

kompetenciá

k a 

közművelődé

sben 

120 óra 2026. 

március 

2026. 

június 

- - - - a képzés 

napjai 
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III. Képzési költségek elszámolásának módja és határideje 

 

III./1. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának módja: 

ingyenes képzés, így nem releváns 

 

III./2. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának ideje:  

ingyenes képzés, így nem releváns 

 

III./3. A képzés elvégzésének igazolására benyújtandó dokumentumok:  

- a képzést folytató szervezet és a képzésben részt vevő munkavállaló között létrejött 

felnőttképzési szerződés 

- a képzés elvégzését igazoló dokumentum  

 

III./4. A költségvállalásról vagy költségmegosztásról szóló megállapodás másolata (amennyiben 

releváns) a Beiskolázási terv elválaszthatatlan melléklete. 

Nem releváns. 

 

IV. Az intézmény alaptevékenységeinek bemutatása 

(Min. 1000, max. 2000 karakter terjedelemben.) 

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 1997-ben jött létre, akkor lett összevont intézmény, ahol a 

művelődési ház és a könyvtár funkció is jelen van. Az intézmény alaptevékenységei:  

- közkönyvtári és iskolai könyvtári szolgáltatás 

- közművelődési alapszolgáltatások biztosítása a deszkiek részére (művelődő közösségek 

támogatása, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, közösségi és kulturális értékek átörökítése, 

egész életre kiterjedő tanulás lehetőségének biztosítása) 

- DJP pontként e-szolgáltatások nyújtása: internethasználat, fénymásolás, szkennelés, 

nyomtatás, irodai szolgáltatások 

 

 

Készült: Deszk, 2020. február 10. 

 

 

  Beiskolázási terv készítőjének aláírása 

   

   

Jóváhagyva:   

  Intézmény vezetője 

  P.H. 
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Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)

A közösségi tevékenység 

megnevezése

A közösségi tevékenység 

célja

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma 

(fő)

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ helyszínei

A közösségi 

tevékenységben a helyi 

lakosság részvételi 

módja

(1)               

Állami 

normatíva

(2) 

Önkormányzati 

támogatás (állami 

normatíván kívül)

(3)                

Egyéb hazai 

állami 

pályázati 

támogatás 

(NKA, Csoóri 

Alap, egyedi 

támogatás..)

(4)                 

Európai 

Uniós 

pályázati 

támogatás

(5)               

Saját 

bevétel

(6)               

Egyéb 

bevételi 

forrás 

(adomány, 

Norvég 

Alap…)

Deszki Népdalkör

A népdalkör minél 

színvonalasabb felkészülése 

versenyekre, találkozókra

hétfő 18-20 óráig 25 Kupola terem
Egyeztetés a 

csoportvezetővel
600 000

Brácsa, nagybőgő
A néptánccsoportjainknak 

kíséret biztosítás a jövőben
csütörtök 16-17 óráig 2 Kék klub

Egyeztetés a 

csoportvezetővel
233 000

Népi hegedű 
A néptánccsoportjainknak 

kíséret biztosítás a jövőben
csütörtök 16-17 óráig 4 Sárga klub

Egyeztetés a 

csoportvezetővel
233 000

Népi ének
Versenyre való felkészítés, 

hagyományőrzés
hétfő 16-18 óráig 6 Sárga klub

Egyeztetés a 

csoportvezetővel
233 000

Horgászgyűlés

A Horgászegyesület 

tennivalói, pályázatok, 

programok megbeszélése 

minden hónap első hétfője 

18-20 óráig
12 Kék klub

Egyeztetés a szervezet 

vezetőjével

Baba-mama klub

Gyerekneveléssel, 

fejlesztéssel kapcsolatos 

beszélgetések 

csütörtök 10-12-ig 10 Sárga klub
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével

Civil fórum

Civil szervezettel 

kapcsolatos 

jogszabályváltozások, 

pályázatok átbeszélése

évente 2 alkalommal 14 Olvasó terem

Egyeztetés az előadóval 

(Civil vezetők 

meghívása)

Népi kézműves szakkör

Iskolán kívüli tevékenység, 

népi kézműves technikák 

elsajátítása

hétfő 16.00-17.00 8 Kék klub Egyeztetés az oktatóval 

A hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása
Kacabajka néptánccsoport

A magyar tánckincs 

elsajátítása, fesztiválokra, 

fellépésekre, külföldi utakra 

való felkészülés

kedd 16.00-17.00, csütörtök 

16.00-17.00 
20 Színházterem Egyeztetés az oktatóval 

Cibere néptánccsoport

A magyar tánckincs 

elsajátítása, fesztiválokra, 

fellépésekre, külföldi utakra 

való felkészülés

kedd 17.00-19.00, csütörtök 

17.00-19.00
24 Színházterem Egyeztetés az oktatóval 

Tiszavirág Néptáncműhely

A magyar tánckincs 

elsajátítása, fesztiválokra, 

fellépésekre, külföldi utakra 

való felkészülés

péntek 18.00-21.00 45 Színházterem Egyeztetés az oktatóval 

Deszki Deszkadöngetők 

néptánccsoport

A magyar tánckincs 

elsajátítása, fesztiválokra, 

fellépésekre, külföldi utakra 

való felkészülés

hétfő 19.00-21.00 20 Színházterem Egyeztetés az oktatóval 

Vesszőfonás szakkör
Régi mesterségek 

visszatanítása
csütörtök 10.00-12.00 6 Kék klub Egyeztetés az oktatóval 

NMI 

pályázatból 

ingyenes 

részvétel 

Húsvétoló
Húsvéti népszokások 

felelevenítése
Húsvét, Nagyszombat 120 Kupola terem

Az esemény 

meghirdetése

Színházi előadások Színházi kultúra terjesztése

évente 6 alkalommal, 

péntek vagy szombat 19 

órától

100 Színházterem
Az esemény 

meghirdetése
200 000

Banatski Sabor - szerb 

népzenei találkozó

Az ország szerb nemzetiségi 

kórusainak, zenekarainak 

találkozója

2022. november 5. 18 óra 250 Színházterem
Az esemény 

meghirdetése

Helytörténeti gyűjtemény 

kezelése

A településhez kapcsolódó 

tárgyak, fotók, 

dokumentumok 

összegyűjtése

folyamatos 5 Olvasó terem
Felhívások közzététele a 

gyűjtésre vonatkozóan

Magic Rock rock and roll 

csoport

Versenyre, fellépésekre való 

felkészítés
kedd, péntek 16.15-17.00 10 Kupola terem

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével

Stone girls rock and roll 

csoport

Versenyre, fellépésekre való 

felkészítés
kedd, péntek 17.45-18.30 8 Kupola terem

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével

Silver Fire rock and roll 

csoport

Versenyre, fellépésekre való 

felkészítés
kedd, péntek 18.30-19.15 6 Kupola terem

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével

Royal balett iskola
Versenyre, fellépésekre való 

felkészítés
csütörtök 16.00-17.00 12 Kupola terem

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével

Musical szakkör
Versenyre, fellépésekre való 

felkészítés
péntek 16.00-18.00 28 Színházterem

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével

Gyógytorna
mozgásfejlesztés 

idősebbeknek
szerda 9.00-10.00 10 Kupola terem

Egyeztetés a foglalkozás 

vezetőjével

Fejlesztő torna
mozgásfejlesztés 

kisbabáknak és anyukáknak

minden hónap utolsó péntek 

10.00-12.00
14 Kupola terem

Egyeztetés a foglalkozás 

vezetőjével

Lego klub
kreativitás, logikai készség 

fejlesztése
szerda 16.00-17.00 8 Kék klub

Egyeztetés a foglalkozás 

vezetőjével

Jóga oktatás mozgásfejlesztés szerda 17.30-19.00 18 Kupola terem
Egyeztetés a foglalkozás 

vezetőjével

Deszki Maros Menti 

Fesztivál
Tehetséggondozás 2022. április 650

Kupola terem, 

színház terem, kék 

klub, sárga klub

Verseny felhívás 

meghirdetése

Helyi termelők és 

kézművesek vására
helyi értékek bemutatása évente 2 alkalommal 250 Előtér, parkoló

Esemény hirdetése, 

egyeztetés az árusokkal

ÖSSZESEN ÁLLAMI 

NORMATÍVA
0

Rendezvény/program/projekt 1. Deszki Falunapok
Szórakozási lehetőség a 

településen élőknek
2022. szeptember 2-3-4. 2 000

Deszk, Szabadidő 

Park, Faluház

Igényfelmérés a 

programok szervezése 

előtt, az esemény 

meghirdetése

3 000 000

Rendezvény/program/projekt 2. Majális
Szórakozási lehetőség a 

településen élőknek
2022. május 1. 500

Deszki Faluház 

parkja

Igényfelmérés a 

programok szervezése 

előtt, az esemény 

meghirdetése

1 000 000

Rendezvény/program/projekt 3. Adventi gyertyagyújtások Közös ünnepvárás
2022. november 27., 

december 4., 11., 18.
800 Tempfli tér

Az esemény 

meghirdetése

Rendezvény/program/projekt 4. Adventi hangverseny Közös ünnepvárás 2022. december 16. 65 Kupola terem
Az esemény 

meghirdetése

Rendezvény/program/projekt 5. Idősek napja Idősek felköszöntése 2022. december 2. 150 Színházterem
Egyeztetés a nyugdíjas 

klub vezetőjével
100 000

Rendezvény/program/projekt 6.

Isten hozta! - program az 

újonnan beköltözött 

lakosoknak

A település bemutatása az új 

lakosoknak
2022. április 80 Kupola terem

Meghívó készítése és 

elküldése az érintett 

lakosoknak

Rendezvény/program/projekt 7. Falumikulás

Gyerekprogram műsorral, 

kézműves foglalkozásokkal 

és a Mikulással

2022. december 6. 600 Sportcsarnok
Az esemény 

meghirdetése
100 000

Rendezvény/program/projekt 8. Falukarácsony Iskola és óvoda műsora 2022. december 16. 300 Faluház
Az esemény 

meghirdetése

Rendezvény/program/projekt 8. 0 4 200 000 1 299 000 0 200 000 0

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

5699000

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 

biztosítása

ÉVES MUNKATERV

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
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Egyéb,  

nem 

kötelezően 

ellátandó 

közmű-

velődési 

feladat

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása



Jóváhagyási záradék

Deszk Község Önkormányzata a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási tervét a 2022. évi 

munkaterv részeként a ______ számú  határoztatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és 

telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon 

belül ki kell helyezni.



A Kultv. 76. § (3) bekezdés a)  pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó 

felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember 

szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakember bevonásával valósítja meg.

Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi 

tevékenység végzéséhez.

Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.

Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség 

számára.

Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek 

részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos 

észrevételeiket, javaslataikat.

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az

állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket

vagy szolgáltatásokat szervez;

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy

szolgáltatásokat szervez;

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a

generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy

szolgáltatásokat szervez;

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat,

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét

fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi

partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja

a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint

h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális

támogatást nyújt.

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok

megvalósítását;

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását,

tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok

megvalósulását,

d)  népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző

lehetőségeket teremt, valamint

f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő

eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális

örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő

közösségek ezirányú munkáját;

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak

kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,

tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,

támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális

értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,

támogatja azok megvalósítását;

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a

művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével

foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez

kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a

versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató

amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok

működését, valamint

b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és

infrastrukturális támogatást nyújt.

a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása,

kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket,

klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint

b)  felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő

programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi

gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív

iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat

szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú

használatához.

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Művelődő közösségek létrejöttének 

elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás 

feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása

A tehetséggondozás és -fejlesztés 

feltételeinek biztosítása



A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények 

és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási 

tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében

tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi

tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi

tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi

tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy

tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek

megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és 

szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az 

adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely 

szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben 

vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást 

követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves 

munkatervének részét képezi.



68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                                                  

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a 

különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és 

társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel 

növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a 

nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és 

kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az 

esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                  

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, 

népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, 

gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek                                                         

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, 

népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 

közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, 

körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094    Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                                                        

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a 

digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való 

hozzáférés biztosítása.



A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító 

közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a 

telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a 

szakszerűség, a megbízhatóság, a  teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás 

forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló 

dokumentuma.

Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább 

középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület 

üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési 

terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál 

legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási 

körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi 

tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a 

besorolást.
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

A 2021-es év is még sajnos a pandémia jegyében telt. Május 4-ig zárva volt a Faluház és 

utána is csak bizonyos korlátokkal nyithattunk ki (védettségi igazolvány, maszkhasználat), 

ezek a korlátok júliusig fennálltak, utána egy kicsit „szabadabb” élet következett. 

Júniusban elindulhattak a nyári táboraink, majd ősszel folytatták a művészeti csoportok is 

a munkát és már pár programot is meg tudtunk szervezni. Újabb lezárások nem jöttek, de a 

járványügyi helyzet miatt a működésünk még mindig nem tért vissza a régi kerékvágásba, 

hiszen láthatóan kevesebben mernek eljönni a rendezvényekre. 

Több jelentősebb beruházás is történt az épületben: az állandó beázások miatt a tetőt végre 

sikerült felújítani, valamint az előtér és a kupolaterem felújítása is megtörtént. A kupolában 

festés és a színpad parkettacseréje valósult meg, az előtérben burkolatcsere, festés és az 

álmennyezet festése, világítás korszerűsítése történt, aminek következtében egy egész más 

hangulat fogadja a látogatóinkat. Ezek a beruházások mind pályázati finanszírozásból 

valósultak meg. 

Valamennyi szakfeladatot (könyvtár, művelődési ház) az intézmény saját költségvetésén 

belül látta el.  

 

1. Személyi feltétel  
 

A Faluház alkalmazotti állományában 2021-ben nem történt változás.  

Két művelődésszervező, Selmeci Ágnes és Szvitan Attila dolgozik 8 órában. Nagyon jó 

párost alkotnak, rendezvényeink zökkenőmentes lebonyolítása elsősorban az ő érdemük, de 

megtalálták feladataikat a járványhelyzet időszaka alatt is. 

Tóth Erzsébet 22 éve dolgozik a Faluházban könyvtárosként, rá továbbra is fő feladatként 

a könyvtári munka hárult, kiegészítve a könyvtári rendezvények szervezésével is. Mivel 

iskolai könyvtár is vagyunk, így a tankönyvek nyilvántartása is feladata, illetve 

könyvtárhasználati órák megtartása is. Ez utóbbira sajnos nagyon kevés lehetőség volt az 

elmúlt évben, hiszen az iskolák tankerületi utasításra nem vehettek részt külső szervezésű 

programokon. 

Csanádi Ferencné takarítónő a napi feladatok mellett besegít az esténkénti zárásban is és 

ha úgy adódik, hétvégén is bejön dolgozni, hogy 1-1 nagyobb rendezvény előtt kitakarítson.  

Jómagam az igazgatói feladatok ellátása mellett elsősorban a rendezvények szervezésében 

és a pályázatok megírásában, megvalósításában veszek részt, valamint a pályázatok 

adminisztrációs feladata is főként rám hárul (elszámolások, fenntartási jelentések készítése). 

A nyertes EFOP pályázatunk lebonyolításához az önkormányzat dolgozója, Boka-Málik 

Boglárka nyújt jelentős segítséget, illetve az egyéb pályázataimnál is gyakran besegítenek az 

önkormányzat pályázatíró kollegái. 

A Falunapokon igénybe vettük önkéntesek segítségét is, hiszen több olyan közösségért 

tenni vágyó él településünkön, akikre bármikor számíthatunk, valamint egyre több diák 

választja intézményünket a kötelező 50 órás közszolgálati munkájának letöltésére. 

 

2. Beruházások, tárgyi, technikai feltétel:  
A Faluház épületét 1998-ban adták át, tehát 23 éve van használatban. Rengetegen 

megfordulnak nálunk, nagy az igénybevétel, így a bevezetőmben leírt felújításokra már 

nagyon nagy szükség volt és nagyon örülünk, hogy ezek meg tudtak valósulni.  

A számítógépparkunk cserélésére kell hamarosan pályázati forrást találni, hiszen a 

gépeink már több évesek és elavultak. A karbantartást, javításokat Banda Tibor rendszergazda 

végzi továbbra is.  
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3. Pénzügyi helyzet 
 

Az intézmény költségvetéséről nem tudok még beszámolni, hiszen nem készült még el a 

tavalyi év könyvelése.  

Faluháznál jelentkező bevétel: rendezvényszervezés, internetezés, könyvtártámogatás, 

fénymásolás, színházjegy, terembérleti díjak és pályázati pénzek. Sajnos a bevételünk jóval 

kevesebb volt a bezárások miatt. 

 

4. Pályázatok 
 

a) Faluház nevében beadott pályázatok: 

NEFMI érdekeltségnövelő pályázatán 185.000,-Ft értékű könyvet nyertünk. 

A „Könyvet a könyvtáraknak” programon 51 darab könyvet kaptunk 168.938,- Ft 

értékben. 

A Csoóri Sándor Programon a Népdalkörnek sikerült 600.000,-Ft-ot nyerni, amelyet 

elsősorban oktatói díjakra fordítunk. A megvalósítás jelenleg is zajlik. 

Szintén a Csoóri Sándor Programon népi ének és népi hegedű, valamint brácsa, nagybőgő 

oktatásra 700.000,-Ft-ot nyertünk, ezek a szakkörök már 2018. októberében elindultak a 

Faluházban.  

2016 októberében adtuk be az „Ismerjük meg! élményszerű tanulás” című EFOP 

pályázatunkat, amelyre 2018-ban kaptunk támogatói döntést, miszerint 24.286.596,-Ft-ot 

nyert az intézmény. A pályázat 2018. március 1-jével indult és 2020. február 28-ig tartott. A 

záró beszámolót augusztus 27-ig kellett benyújtanunk, tavaly decemberben lezárult a projekt. 

Nyári táborokra az Erzsébet tábor programon kaptunk támogatást, pontosan 3 turnus 

táborra, összesen 1.206.000,-Ft-ot. Nagy segítséget jelentett ez a szülőknek, hiszen ezekben a 

táborokban 500,-Ft/fő részvételi díj ellenében vehettek részt a gyerekek. 

A pályázatok megírása, megvalósítása, lebonyolítása és elszámolása leginkább az én 

feladatom volt a tavalyi évben, bár van olyan projekt, amelyet pályázatíró cég írt és 

alkalomadtán számíthattam Szekeres Andrea pályázatíró segítségére is. Az EFOP 

pályázatunknál Málik Boglárka nyújt folyamatos segítséget. 
 

b) Civil szervezetek által beadott pályázatok: 

Több pályázatot is adtunk be az elmúlt évben, elsősorban a Tiszavirág 

Néptáncegyesülettel – több-kevesebb sikerrel. 

A Deszk Község Népművészetéért Alapítványnak 2018. február 1-től indult a nagy EFOP 

projektje, Apukák világa címmel, melynek támogatási összege: 49.829.200,-Ft. A pályázat 

2020. február 28-án ért véget. A záróbeszámolót benyújtottuk, tavaly év végén az elbírálás is 

megtörtént végre, így lezárult a projekt. Az alapítvány pályázott a tavalyi évben a Csoóri 

Programra, amelyen táncházak támogatására 600.000,-Ft-ot nyert. A megvalósítás még 

folyamatban van.  

A Tiszavirág Néptáncegyesület a Csoóri programon 4.970.000,-Ft-ot nyert népviseletre, 

koreográfiai és oktatói díjakra. A Nemzeti Együttműködési Alap működési pályázatán 

600.000,-Ft-ot nyert munkaerő forrás fejlesztésére. Az NKA Népművészeti Kollégiumának 

pályázatán 900.000,-Ft-ot nyert táborozásra és szintén az NKA-tól 1.300.000,-Ft-ot a 

„Rözögtessük mög!” fesztivál megszervezésére. 

A pályázati kiírásokat folyamatosan figyeljük, és azokról értesítjük a civil szervezetek 

vezetőit, de az önkormányzat pályázatírói is felhívják a figyelmünket egy-egy lehetőségre.  

Intézményünk nagy figyelmet fordít arra, hogy a pályázatokon keresztül minden fejlődési, 

fejlesztési lehetőséget megragadjon.  
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5. Reklám 
Intézményünk, programjaink reklámozása munkánk fontos része.  

 A www.deszkifaluhaz.hu honlapon a Programok link alatt a Faluház rendezvényeinek 

időpontjai megtalálhatók. Ugyancsak a honlapon a Galéria menüpontban a faluban 

történt események fotói láthatók, köztük a kulturális eseményeké is. Programjaink a 

www.deszk.hu honlapon is fent vannak. 

 Rendszeresen találkozhatnak a deszkiek postaládájukban szórólapjainkkal is, hiszen 

egy-egy nagyobb rendezvényünknek így próbálunk a plakátok mellett nagyobb 

reklámot biztosítani. 2021-ben az eddigiekhez képest lényegesen kevesebbet, 

körülbelül 7.000 szórólapot juttattunk el a lakossághoz.  

 Minden rendezvényről plakát is készül, amelyet a buszmegállókban, hirdető táblákon 

és a Faluházban is elhelyezünk. 

 Programfüzetünk nem jelent meg a tavalyi évben, hiszen alig tudtunk rendezvényeket 

szervezni. 

 A legnépszerűbb közösségi portálokon, a Facebook-on és az Instagram-on is jelen 

vagyunk. A Deszki Faluház facebook oldalán a rendezvények és a fotók is 

megtalálhatók. Manapság azt hiszem, ez a leghatékonyabb reklám. 

 Elindult a Deszki Faluház hírlevele is, az arra feliratkozók rendszeresen kapnak e-

mailes értesítést programjainkról. 

 A Délmagyarország c. napilaphoz rendszeresen eljuttatjuk programjainkat, amik 

sajnos nem mindig jelennek meg, vagy nem úgy, ahogy szeretnénk. A szegedi 

rádióknak is mindig eljuttatjuk programjainkat. A rendszeres tájékoztatást azonban a 

Deszki Tükör c. helyi lap adja munkánkról, ahol programajánlóval, Faluház és 

könyvtári hírekkel is megjelenünk.  

 

 

II. SZAKMAI RÉSZ 

 

1. KÖNYVTÁRI SZAKFELADAT  

 
A könyvtár az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye. A 

könyvtárosi szakma, akárcsak a könyvtári szolgáltatások, dinamikus átalakulásban vannak. 

Fontos az is, hogy a könyvtár ne csupán kulturális intézményként, a könyvhöz vagy az 

olvasáshoz közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódó rendezvények szervezése kapcsán 

szolgálja ki a település lakosságát.  

Biztosítjuk használóink számára hagyományos értelemben vett könyvtári 

szolgáltatásainkat, de ezen túllépve feladatként jelenik meg a kor követelményeinek, 

igényeinek való megfelelés. Internet használat, nyomtatás (színes, fekete-fehér, fotó), 

szkennelés, számítógép használat, faxolás, fénymásolás, spirálozás, laminálás. 

Fenntartónk, Deszk Község Önkormányzata velünk szemben fellépő igényeinek és 

elvárásainak eleget téve a költségvetés által részünkre biztosított összeget igyekszünk 

takarékosan, az igényeket jól átgondolva felhasználni. 

A járványhelyzet az idei évet is befolyásolta: 2020. november 11-én újra bezárták a 

könyvtárakat, ez az időszak május elejéig tartott, egészen pontosan május 4-én nyithatta ki 

újra a kapuit intézményünk. Ezt követően csak védettségi igazolvánnyal lehetett látogatni a 

könyvtárat. Az épületbe nem lehetett belépni igazolvány nélkül, mivel az 1997. évi CXL. 

törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről tv. szerint mindenki számára biztosítani kell a 

http://www.deszkifaluhaz.hu/
http://www.deszk.hu/
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könyvtárhasználat jogát, így az igazolványokkal nem rendelkezőket továbbra is a bejárat előtt 

szolgáltuk ki. Májusig heti 3 napon, keddtől csütörtökig 10-12 és 15-17 óra között működött 

KönyvtárPont szolgáltatás a bejárat előtt. 

Rendszeresen vette igénybe az óvoda és az iskola is a könyvtár adta lehetőségeket. A 

helyi pedagógusokkal történt előzetes egyeztetés után az órákat Tóth Erzsébet könyvtáros 

tartotta meg. Ezeknek az óráknak mindig nagyon jó a visszhangja mind a pedagógusok, mind 

a gyerekek körében. Ez utóbbira sajnos nagyon kevés lehetőség volt az elmúlt évben, hiszen 

az iskolák tankerületi utasításra nem vehettek részt külső szervezésű programokon. 

 

A könyvtár olvasóvá nevelési munkája a legfontosabb feladatunk. Ennek érdekében 

folytatódott a több éve sikeresen futó olvasópályázatunk. 2021-ben már harmadik alkalommal 

hirdettük meg a nagy sikerű „Olvass és nyerj!” néven futó könyvtári játékunkat. Az elolvasott 

könyvek után pontokat kapnak a résztvevő általános iskolások. Már 3 pont összegyűjtése után 

azonnal kapnak egy apró ajándékot, így jobban motiválhatóak a pályázaton való részvételre. 

Az elképzelés bevált, 2021-ben, a nehézkes helyezet ellenére is 42 fő általános iskoláskorú 

gyerek rendszeresen részt vesz az olvasásnépszerűsítő pályázaton.  

 

2020-ban a Somogyi-könyvtár segédkönyvtáros képzésének egyik hallgatója választotta 

gyakorlati helyszínül könyvtárunkat, a képzés 2021 szeptemberében zárult, sikeres vizsgát tett 

a hallgató. A 100 óra gyakorlatot, heti rendszerességgel töltötte a könyvtárban. 

 

a) Könyvtári állomány 

 

 Könyvbeszerzés 

 

2021-ben 467 darab dokumentummal gazdagodtunk, összesen 1.064.867,- Ft 

értékben. Ebből ajándékba kaptunk 193 darab könyvet, melynek a becsértéke 484.638, 

Ft. Egy részét a „Könyvet a könyvtáraknak” programból, melynek keretében a Petőfi 

Irodalmi Ügynökség megbízásából a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lebonyolításával 

ingyenesen hozzáférhető könyvekkel segítette az iskolai könyvtárak és a vidéki 

közkönyvtárak állományfejlesztő munkáját. Másik részét a deszki lakosok ajánlották fel a 

könyvtár számára. Ezeket a könyveket átválogattuk, az állományba nem került könyvekből 

decemberben Könyvvásárt kezdtünk. A vásárból származó bevételt új könyvek beszerzésére 

fordítjuk. 

A Libri-Bookline Zrt-vel között szerződésnek köszönhetően, 2021-ben is 15% helyett 

33% kedvezménnyel tudjuk beszerezni dokumentumainkat. 

 

 Állományból való törlés 

A zárva tartást kihasználva az elavult és elhasználódott könyvek selejtezésre kerültek. 

Összesen 1575 darab könyv került törlésre, 228.313,50 Ft értékben. 

 

 Folyóirat 

2021-ben összesen 18 cím járt a könyvtárba, 130.635,- Ft értékben. Ebből 

ingyenesen, illetve ajándékba kap a könyvtár 5 címet.  
 

 Tankönyv 

2017 szeptemberétől minden általános iskolás tanuló ingyenesen kapja a 

tankönyveket. Az első és második évfolyam kivételével, az összes évfolyam tankönyvei 

leltári számmal lettek ellátva, majd tartós tankönyvként kikölcsönzésre kerültek a 3-8. 

évfolyamos tanulók számára. Ez 2021-ben sem történt másként. 
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2021-ben 2154 darab tankönyv került az iskolai könyvtár gondozásába, majd ezek 

kölcsönzése is megtörtént a 2021/22-es tanévre. 

 

b) Pályázatok 

 

A NEFMI érdekeltségnövelő pályázatán 185.000,-Ft-ot nyertünk, melyet teljes egészében 

könyvek vásárlására fordítottunk. A pályázati támogatás az előző évi könyvbeszerzés alapján 

kerül megállapításra. 

A „Könyvet a könyvtáraknak” programon, melynek keretében a Petőfi Irodalmi 

Ügynökség megbízásából a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lebonyolításával ingyenesen 

hozzáférhető könyvekkel segítette az iskolai könyvtárak és a vidéki közkönyvtárak 

állományfejlesztő munkáját, 51 darab könyvet kaptunk 168.938,- Ft értékben. 

 

c) Egyéb 

 

2021-ben a Somogyi Károly Megyei és Városi könyvtár több alkalommal rendezett 

online és személyes szakmai továbbképzést, melyeken a deszki könyvtár is képviseltette 

magát. 

Tóth Erzsébet könyvtáros, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által 

akkreditált „Amatőr művészeti csoportok mentorálasa” (33431-3/2018/KOZOSMUV.) 

képzést teljesítette. 

 

d) Könyvtári rendezvények 

 

2021-ben már ötödik alkalommal ünnepeltük meg a Magyar Népmese Napját. Úgy tűnik, 

hagyománnyá válik Benedek Elek születésnapjának megünneplése.  

2021. szeptember 30-án tartottuk a megemlékezést, amelyen 153 gyerek és 12 felnőtt vett 

részt. 

Október 18-án a 2. osztályosok (24 gyerek + 2 felnőtt) könyvtárhasználati foglalkozáson 

vettek részt. 

A tankerületi tiltás miatt az iskolai könyvtári órák sajnos szünetelnek. 

 

e) 2021. évi könyvtári munka mutatói 
 

Nyitva tartási napok száma 

 

2020 2021 

146 nap 145 nap 

 
A könyvtár nyitva tartási rendje: 

Hétfő: zárva 

Kedd-péntek: 10-12, 13-18 

Szombat: 9-13  

Ez heti 32 óra nyitva tartást jelent. 

 

Járványhelyzet idején (2021. május 4-ig) a szabadtéri „KönytárPont” 

Kedd-csütörtök: 10-12, 15-17 
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Beiratkozott olvasók 
 

 2020 2021 

14 év alatt  411 422 

14 év felett 413 413 

Összesen: 824 835 
 

2020-ban 18 fő új beiratkozót köszönthettünk a könyvtárban, viszont 2021-ben 57 fővel nőtt 

az a regisztrált könyvtárhasználók száma. 

 

A könyvtár látogatottsága 
 

   2020 2021 

 Összesen Ebből kölcsönző Összesen Ebből kölcsönző 

14 év alatt 3722 1489 3485 2369 

14 év felett 8142 2714 7963 2309 

összesen 11864 4203 11448 4678 

 

Kölcsönzött dokumentumok száma 
 

 2020 2021 

14 év alatt 2254 3195 

14 év felett 7877 7598 

Összesen 10131 10793 
 

A látogatók személyes használata (internetezés, fénymásolás, nyomtatás, faxolás, 

spirálozás, laminálás, a könyvtár helyben használata, egyéb szolgáltatások igénybe vétele, 

könyvtárhasználati foglalkozások, könyvtári órák, kiállítások) a felnőtteknél és a 14 év alatti 

korosztálynál is csökkenést mutat, nyilván a bezárt hónapok miatt. Az internet szolgáltatást az 

előző évekhez képest egyébként is kevesebben veszik igénybe, nyilvánvaló, hogy a 

háztartások legnagyobb részében már rendelkeznek saját internet-hozzáféréssel, mobilinternet 

kapcsolattal, főleg a 14 év alatti korosztály internetezési szokásai változtak meg. Míg az előző 

években rendszeresen és többen használták ezt a szolgáltatást, a 2021-es évre minimálisra 

csökkent a számítógépek használata, két asztali gépen és két GINOP pályázaton nyert 

laptopon tudnak a látogatók internetezni.   

Az olvasási szokások nagymértékű változása már több évre visszamenően hatalmas 

feladatot ró a könyvtárakra, hogy szinten tudják tartani az kölcsönzők számát. 

Sajnos a járvány kezdete óta több olvasónk, főleg az idősebb korosztály elmarad a 

könyvtárból, viszont öröm, hogy a 14 év alatti korosztály érdeklődése nőtt a könyvek, 

könyvtár iránt. 

Ami még mindig probléma, hogy nagyon sok a késedelmes olvasónk, pedig rendszeressé 

tettük a felszólítók kiküldését, mégis nagyon nehezen forog az állomány. Van, aki több éve 

tartozik egy-két könyvvel, ezeket behajtani képtelenség. 
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2. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKFELADAT 
 

A közművelődés területén jelentős visszaesés következett be 2021-ben is, csak úgy, mint 

2020-ban, de amit csak lehetett a korlátozások ellenére, azt megvalósítottuk. Selmeci Ágnes a 

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által akkreditált „Amatőr művészeti 

csoportok mentorálasa” (33431-3/2018/KOZOSMUV.) képzést teljesítette. 

 

a) A Faluház által szervezett kiemelt programok:  

Január: az intézmény zárva tartott 

Február: az intézmény zárva tartott  

Március: az intézmény zárva tartott – a Március 15-i rajzversenyt on-line szerveztük meg 

Április: az intézmény zárva tartott 

Május: az intézmény zárva tartott 

Június: musical tábor, néptánc tábor, Nyárindító családi nap 

Július: angol és kézműves tábor, népi kézműves tábor, lego és játéktábor (2 turnus), 

Tiszavirág néptánc tábor Dánfokon, Kertmozi 

Augusztus: Kézműves tábor, fotós tábor, Kertmozi, Veterán autós családi nap 

Szeptember: Falunapok  

Október: Őszi hacacáré, Egészséghét rendezvényei, TÖK-JÓ délelőtt: tökvicsori faragása, 

Halottak napi koszorúzás (Falunkért Egyesülettel és az önkormányzattal közös szervezés), 

József Attila est – 2 előadás (Köszönjük Magyarország! program keretében), Gyalogtúra 

November: Molnár Zoltán önálló estje (Köszönjük Magyarország! program keretében), 

Szerep, álom! – Kiszely Zoltán önálló estje, Ördögmuzsika – dr. Nagy Gábor néprajzkutató 

előadása (Köszönjük Magyarország! program keretében) 

December: Adventi gyertyagyújtások, Falumikulás, cipősdoboz akció, Világító Adventi 

Ablakok program, Maros Menti Fesztivál (on-line), Karácsonyi hangverseny (Dolce 

kamarakórus) 

 

Több olyan rendezvény is volt a településen, amelyeket civil szervezetek rendeztek, de a 

szervezési munkában részt vettünk mi is. 

 

b) Külsős rendezvények: 

Január: - 

Február: - 

Március: - 

Április: - 

Május: - 

Június: - 

Július: -  

Augusztus: - 

Szeptember:  

Október: Egészséghét programjai 

November: Banatski Sabor 

December: -  

 

c) Művészeti csoportjainkról: 

Művészeti csoportjaink élete is teljesen felborult az elmúlt két évben. Mivel a 

kormányrendelet megtiltotta, hogy az intézményben az ott dolgozókon kívül mások 

tartózkodjanak, illetve minden csoportosulást, rendezvényt megtiltottak, így május 4-ig zárva 

kellett legyünk. Nyáron indult újra a munka, de sajnos több közösség is megszenvedte ezt a 
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hosszú szünetet, a létszámok érezhetően lecsökkentek egy-egy csoportban. Természetesen 

mindenki megpróbálkozott a próbák on-line térbe való helyezésével, de egy idő után ennek 

sem volt már túl nagy sikere. Ez teljesen érthető, hiszen a táncnak, a kórusban való 

éneklésnek a lényege a közösségi élmény, amit az on-line tér nem tud pótolni.  

Annak nagyon örülünk, hogy újabb lezárásokat nem rendeltek el, de sajnos a 

járványhelyzet még mindig erősen itt van. Hiába lehet dolgozni, ha nem tudunk dolgozni, 

hiszen a sok megbetegedés, a rendszeres karanténok és a járványtól való félelem rányomja a 

bélyegét a munkánkra.  

 

Tavalyi évben működő művészeti csoportok Deszken: 

 A Bánát Szerb Táncegyüttes hosszú idő óta folytat nagyon színvonalas munkát. Az 

együttes vezetőjével, Brczán Krisztiforral jó együttműködést sikerült kialakítani, mindig 

számíthatunk rájuk fellépőként rendezvényeinken, mi pedig a programjaik szervezéséhez 

nyújtunk segítséget, ha igénylik. Az együttes már nem nálunk próbál, hanem a Szent Száva 

házban, de időnként, nagyobb rendezvényeik, fellépéseik előtt igénybe veszik a házat, 

előre egyeztetett időpontban. A Bánát tamburazenekar 2021-ben már működött, voltak 

fellépéseik helyi és egyéb rendezvényeken is. 

 2000 óta folyik a magyar néptánc oktatása a Faluházban, először a Szeged Táncegyüttes 

keretein belül, majd 2016 májusában megalakult a Tiszavirág Néptáncegyesület, amely az 

atyja lett nem csak a deszki csoportoknak, hanem a röszkei és mostmár 5 szegedi 

csoportnak is. A néptánccsoportok száma jelenleg 11, ami azt jelenti, hogy kb. 200 gyerek 

és felnőtt tanul magyar néptáncot az egyesület berkein belül. A deszki csoportok: Kezdő 

csoport, Cibere néptánccsoport, Tiszavirág Néptáncműhely és a Deszkadöngetők felnőtt 

csoport. Tavaly végre sikerült a nagy együttesi tábort megvalósítani, Dánfokon 170-en 

táboroztak júliusban. 

Sajnos a létszámcsökkenés érezhető ezekben a csoportokban is. 

2021-ben az eddigiekhez képest még mindig nagyon kevés fellépés volt, az összes külföldi 

fesztivál sajnos elmaradt, de 1-2 hazai fesztiválon már részt tudtok venni a csoportok. 

 A többszörös Arany Páva díjas és Arany páva nagydíjas Népdalkör tagjai a 

legveszélyeztetettebb korosztályba tartoznak a pandémia szempontjából. Nyár elején 

elkezdtek próbálni, de sokan nem merték vállalni a közösségbe járást. A szeptemberi 

Falunapokon – bár kisebb létszámmal – de fel tudtak még lépni, utána megint 

szüneteltették tevékenységüket, tartva a járványtól. Nagyon várjuk, hogy visszatérjenek ők 

is a Faluházba, remélem, tavasztól már nem lesz ennyire aggasztó a helyzet.  

 A népi éneket a Csoóri Program segítségével sikerült újraéleszteni. Jelenleg Deszken egy 

kislány és egy kisfiú tanul Szűcsné Molnár Erzsébettől éneket. És tavaly ősszel indult egy 

foglalkozás népdalt szerető fiatal asszonyok részére, 3-4 fő oda is jár rendszeresen. A 

Faluház bezárása alatt on-line oktatta Erzsike a gyerekeket, de amióta nyitva vagyunk, 

rendszeresek a próbáik. 

 A Dukátok Kórus a próbáit nem a Faluházban tartja, hanem a Szent Száva házban. Ők is 

keveset tudtak próbálni az elmúlt évben, sajnos a Falunapokon sem tudtak így fellépni, 

viszont az őket kísérő, Rusz Mákszó által vezetett zenekar színesítette a műsorunkat. 

 A rock and roll csoportok a Faluház támogatásával működnek. A Kozmosz Táncegyesület 

keretében Karó Krisztián tartja az edzéseket, aki már régebben is oktatott Deszken. 3 

csoport működik jelenleg, ovisok, kisiskolások és felső tagozatosok.  

 2019. szeptembertől a Royal Balettiskola indított kezdő balett csoportot kicsiknek, Farkas 

Erika vezetésével. A próbák rendszeresek, a Falunapokon sajnos még nem tudtak fellépni, 

de februárban az Ezt tanultuk! műsoron láthatjuk majd őket. 

 A Dolce Kamarakórus Tóth Andrea vezetésével működik. Andreát nagyon szeretik a 

kórustagok, hihetetlen profizmussal és szeretettel végzi a vezetői feladatokat. Tavaly 
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decemberben egy csodálatos karácsonyi hangversennyel ajándékozták meg a deszkieket a 

Római Katolikus templomban. 

 Tavaly nyáron már második alkalommal és hatalmas sikerrel szerveztünk egy musical 

tábort, amelynek a vezetője, motorja szintén Tóth Andi volt. Az ő ötlete volt, hogy 

szakköri formában folytatódjon ez a munka, ami meg is valósult, hiszen 2019. 

szeptemberében elindult a Faluház musical szakköre, több mint 30 gyerekkel, Andi 

vezetésével. Nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat a résztvevők és bár a járvány miatt 

az ő létszámunk is csökkent, de jelenleg is folyamatosan próbálnak.  

 A népi hegedű oktatása a Csoóri Program keretén belül indult 2018 októberében, 2019-től 

pedig ez kibővült brácsa és nagybőgő oktatással is. A hegedűt Vas Endre, a Juhász 

zenekar prímása oktatja, a brácsát és nagybőgőt pedig Dvorácskó Szebasztián, a Juhász 

zenekar bőgőse. A hangszer tanulásnál az on-line oktatás sajnos egyáltalán nem működött, 

így májustól indult be igazán a szakkör.  

 Selmeci Ági kolleganőm népi kézműves szakköre is folytatódott, szerették nagyon a 

gyerekek. Heti egy alkalommal működött a szakkör, a részvétel ingyenes.  

 Szintén Selmeci Ági vezetésével, a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatának 

köszönhetően tavaly novemberben vesszőfonás szakkör indult felnőttek részére, amelyen 6 

fő vesz részt rendszeresen. 

 

2021-ben összesen 22 művészeti csoportba, vagy szakkörre járhattak a deszkiek.  

 

d) Egyéb közösségek, akik rendszeresen használják a Faluházat 

 Baba-mama klub hetente, keddenként tartotta összejöveteleit, ősszel rendszeresen 

Kerekítő foglalkozást szerveztünk a tagoknak, nagy sikerrel. 

 A Maros Ponty Horgászegyesület év elején nálunk tartotta közgyűlését, utána csak 

szeptemberben tértek vissza, havi 1 alkalommal ül össze nálunk a vezetőség. 

 A Deszki Nagycsaládos Egyesület életében is nagyon rosszkor jött ez a helyzet, hiszen 

az új vezető, Rozsnyai János hiába szerette volna újraéleszteni az egyesületi életet, sajnos erre 

még nem volt lehetősége.  

 A Deszki Falunkért Egyesület pár éve már ritkábban veszi igénybe a házat. 

Gyűléseiket az Idősek Otthonában tartják, de természetesen segítjük továbbra is őket 

programjaik szervezésében, szórólap nyomtatásában, pályázataik megírásában. 

 Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti körre a külföldi testvértelepülésekkel való 

kapcsolattartásban, programszervezésekben számíthatunk. Sajnálatunkra, most nem kellett 

igénybe venni a segítségüket, hiszen külföldi barátaink nem utazhattak hozzánk és mi sem 

hozzájuk.  

 A Tiszavirág Néptáncegyesület székhelye a Faluház, itt tartják próbáikat a 

néptánccsoportok és az egyesület háttérintézményeként is funkcionál a Faluház. Segítjük őket 

pályázatírásban, programszervezésben. 

 A Nyugdíjasklub tagjai Csurelné Margit vezetésével rendszeresen vesznek részt 

programjainkon, legyen szó akár színházi előadásról, vagy könyvtári rendezvényről. 

Természetesen segítjük őket mi is, rendszeresen biztosítunk projektort, laptopot 

rendezvényeikhez, erre 2021-ben nem sokszor került sor. 

 A jóga óra szerdánként a kupola teremben volt, 10-15 fő rendszeresen részt vett az 

órákon, amelyeket Bús Barbara jógaoktató tartott. 

 A zumba órákat nem igazán tudtuk a tavalyi évben elindítani, de megpróbálunk 

nagyobb reklámot biztosítani és bízunk benne, hogy hamarosan péntekenként zumbázni is 

lehet a Faluházban. 
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 A Lego klub Szvitan Attila kollegám vezetésével egyre nagyobb népszerűségnek 

örvend. A járvány ellenére is 15-20 fő rendszeresen van a foglalkozásokon.  

 

e) Nemzetközi rendezvények: Nemzetközi rendezvényünk a be- és kiutazási korlátozások 

miatt 2021-ben sem volt. 

 

f) Térségi rendezvények: 

 Huszonkettedik alkalommal rendeztük volna meg a Deszki Maros Menti Fesztivált. Mivel 

már 2020-ban sem tudtuk megszervezni, ezért úgy döntöttünk, hogy ősszel on-line formában 

valósítjuk meg a versenyt. Meglepően jól fogadták ezt a lehetőséget a pedagógusok, gyerekek, 

sok jelentkező volt. 

 

g) Táborok 

2021-ben összesen 9 tábort (2 turnus néptánc tábor, 2 turnus lego- és játéktábor, 

kézműves tábor, népi kézműves tábor, angol és kézműves tábor, musical tábor, fotós tábor) 

sikerült megszerveznünk, nagy részben pályázati forrásból, nagy segítséget nyújtva ezzel a 

deszki szülőknek a nyári gyermekelhelyezéshez. A Somogyi-könyvtár 2 alkalommal ingyenes 

robotika programot hozott el táborainkba. Soha nem volt még ekkora igény a táborokra, ezért 

is nagyon örültünk, hogy az Erzsébet programon tudtunk támogatást szerezni a 

megvalósításra. 

 

h) Kiállítások  
Március 15-e alkalmából rajzpályázatot hirdettünk. Az elkészült rajzokból a kiállítást 

csak on-line tudtuk megrendezni, a díjazott alkotások a Faluház facebook oldalán voltak 

megtekinthetők. 

 

i) Színház 

2021-ben sajnos nem volt színházi előadás a Faluházban.  

 

3. Tájház 
 

A Tájház 2021-ben nem üzemelt. Ennek egyik oka a pandémia volt, a másik pedig, hogy 

több építési munkálat is zajlott a területen. Elkészült a falukemence, egy közösségi tér és 

felújításra került a hambár is. Év végén már tudtuk használni a közösségi teret, hiszen a 

Stelázsi kézműves vásárt már ott rendeztük meg. 

 

4. DJP Pont 
 

A régen eMagyarországpontnak nevezett DJP pont (Digitális Jólét Program) biztosította a 

szolgáltatásait a tavalyi évben is. Szvitan Attila kollegám DJP mentor lett egy képzésnek 

köszönhetően. Jelenleg 2 számítógép és 2 laptop áll a lakosság rendelkezésére, amelyek 

karbantartását a Shift Bt-vel kötött szerződés alapján Banda Tibor végzi. 

Tóth Erzsébet könyvtáros is rendelkezik e-tanácsadói végzettséggel, amit nagyon jól 

tudunk hasznosítani, a látogatók sokszor igénylik segítségét.  

 

5. Szolgáltatások a szerb nemzetiségi lakosság számára  
 

Az itt élő szerb lakosság számára ugyanazok a szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint 

az itt élő többi lakosnak. 
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A szerb óvodába letétként elhelyeztünk szerb nyelvű gyerekkönyveket, melyeket az 

óvónők folyamatosan fel tudnak használni az oktatásban. 

A Narodne Novine c. szerb nyelvű újságot ajándékba kapjuk. Ez mindenképpen 

szerencsés, hiszen a lap rendszeresen tájékoztat a deszki szerbek rendezvényeiről is.  

A szerb kultúra jelenléte fontos a falu életében, minőségi színvonala miatt pedig jó 

reklám is településünknek. A Bánát Táncegyüttes amikor igényli, használja a Faluházat. 

A másik szerb csoport a Dukátok kórus, aki nem nálunk tartja a próbáit.  

Mindkét csoport szívesen vállal szereplést a faluszintű rendezvényeken vagy más 

településeken, ahol a többi deszki csoporttal együtt képviselheti Deszket. 

A szerb ünnepek közül tavaly a Banatski Sabor (szerb népzenei találkozó) került nálunk 

megrendezésre, a többi rendezvényük sajnos elmaradt. 

 

6. Kapcsolataink 
 

 A község intézményeivel (óvoda, iskola, Tücsök Óvoda, SZKTT Szociális Szolgáltató 

Központ), az Önkormányzattal és a Település-üzemeltetési Kft-vel nagyon jó együttműködést 

alakítottunk ki. Mindig számíthattunk egymás munkájára. 

 A civil szervezetekkel is szoros a Faluház kapcsolata, tartottuk velük a kapcsolatot a 

bezárások alatt is.  

 

 Külföldi kapcsolataink: 

A község testvértelepüléseivel való kapcsolattartás, ittlétükkor a programok, szállásadás 

szervezése főként a Faluház feladata. A Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti kör állandó 

segítőnk ebben. Tavalyi évben nem jártak külföldiek nálunk és mi sem utazhattunk hozzájuk. 

 

7. Szakmai kapcsolatok  
 

A megyében lévő közművelődési intézmények közül valamennyivel tartjuk a kapcsolatot, 

tudunk egymás programjairól, segítjük egymás munkáját. 

 

Három intézményt kell kiemelnem szakmai kapcsolatok terén. A Somogyi-könyvtárral 

évek óta nagyon jó az együttműködés, bármely felmerülő szakmai kérdésünkben segítenek, 

könyvtári rendezvények szervezésében is mindig számíthatunk rájuk.  

 

A másik két intézmény, a Szent Györgyi Albert Agóra, akiktől szintén sok segítséget 

kapunk és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. csongrád-csanád megyei irodája. 

 

Tavaly még nagyon bíztunk benne, hogy a 2021-es év már más lesz, könnyebb lesz, de 

sajnos azt kell mondjam, hogy a közösségek, rendezvények szempontjából nem volt jobb. Bár 

májustól nyitva lehetünk, de a megbetegedések, karantén korlátozások nagyon megnehezítik a 

munkánkat. Azt gondolom, sokmindent kell majd újraépíteni, megerősíteni az elkövetkező 

időkben.  

 

 

Deszk, 2022. január 19. 

 

 

 

Bene Ildikó 

igazgató 



 

 
 

Beszámoló 
 

 
Tisztelet Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő testület! 

 
Alulírott Szabó László a Deszki Sport Club elnöke szeretném megköszönni, hogy 
az önkormányzat a sport klubunk 2021. év első félévének működési költségeinek 
fedezésére 600.000,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesített 
bennünket. 
Az elmúlt fél évben jelentős lépések történtek az egyesület életében, amelyekben 
nagy segítségre volt az Önök által nyújtott támogatás. 
A szomszédos Szőregi RSE egyesülettel közösen vezetett „utánpótlás bázis” közel 
150 sportolóval büszkélkedhet. Az együttműködésnek köszönhetően újra fel 
tudtuk duzzasztani korcsoportjainkat, erre példa, hogy óvodás korcsoportban 
közel 20 fő látogatja október óta a Szőreg-Deszk közös edzéseit. 
TAO forrásokból az öltöző épületet bekameráztuk, melynek köszönhetően a 
rendőrség kézre tudott keríteni egy vandált, aki a pályát rongálta meg. Emellett 
külső eredményjelzőt szereltünk fel az épületre. 
Jelen pillanatban a Deszki Sport Club-hoz 3 felnőtt csapat, egy U19 gárda illetve 
Bozsik korosztályok tartoznak. Futsal fronton minden korosztályban 
képviseltetjük magunkat. 
Kézilabda csapatunk vezetésében változás történt. A szakosztályt továbbiakban 
Kotormán Attila volt válogatott kézilabdázó vezeti. Attila személyének 
köszönhetően rendeződni látszanak a szakosztály anyagi nehézségei, 
szervezetségben is sokat fejlődtek. Főleg a női vonalat erősítve minden 
korosztályban képviseltetjük magunkat ebben a sportágban is. 
Mind ezek mellett fontosnak tartjuk, hogy az egyesület aktív közösségi életet 
éljen. Részt vettünk a hagyományos Deszki Falunapokon, Adventi ünnepségeken. 
Igyekszünk tombola tárgyak felajánlásával vagy akár „cipős doboz” ajándékokkal 
segíteni minden közösségi kezdeményezést, vagy akár az egyesületi kisbuszokat 
rendelkezésre bocsájtani szükség esetén. 
 
Tisztában vagyunk vele, hogy jelen pillanatban az egyesület fő bevételi forrása a 
TAO pályázatok révén valósul meg, de az Önkormányzati támogatás fontos az 
olyan költségek [ügyvéd, versenyeztetés, logisztikai költségek, felnőtt csapat 
működtetése, sportorvos, …] fedezésére, amely nem támogatott a TAO esetén, 
ezek a megnövekedett létszám illetve TAO-s bevételek miatt komoly tételeket 
jelentenek az egyesület életében. 

 
Megköszönve eddigi széleskörűt támogatásukat, kérem továbbiakban is 
támogassák egyesületünket! 

 
Deszk, 2021. június 30. 
 
 

………………………………………………. 
Szabó László 

Deszki Sport Club elnök  
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DESZK KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 
TEL: (62) 571-580, e-mail: ph@deszk.hu 

                 
 

Ikt.sz.:      Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról 
  

       
Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete  
részére 
 
Deszk 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján Deszk község környezeti 
állapotának alakulásáról a Képviselő-testület és a lakosság részére a következő tájékoztatást adom: 
 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK ALAKULÁSÁRÓL 2021. 
 
I. A levegő állapota 
 
Deszk levegőminőségére vonatkozó imissziós, illetve közvetlen mérési adatok nem állnak 
rendelkezésre. 
A községben jelentős ipari légszennyezési forrás nincsen. Az önbevallásra kötelezett telephelyek 
száma az utóbbi években 1 volt, 10 pontforrással. Ennek adatai alapján sem állapítható meg 
jelentős légszennyezés. 
Az ülepedő por mennyisége a megyében nem számottevő, határérték-túllépés valószínűsíthetően 
Deszk esetében sem jellemző (imisszió-határérték: 16 g/m2*30 nap). Az M43-as autópálya 2011. 
áprilisi átadása óta mintegy kétharmadával csökkent az átmenő személygépkocsi forgalom, a 
tehergépjárművek száma mintegy 90 %-al mérséklődött. 
A szálló por magas koncentrációja eredményezheti a legrosszabb levegőminőség-értéket. Az 
egészségre a 10 mikronnál kisebb (10 mm ) méretű por jelent nagyobb veszélyt, mert lejut a 
mélyebb légutakba. A por toxikus anyagokat is tartalmazhat, ez esetben megítélésük a toxikus 
anyag szerint történik. A szálló por tekintetében Csongrád megye levegője szennyezett, 
elsősorban a fűtési félévben voltak tapasztalhatók határérték túllépések.  
Lakossági panasz télen leginkább abból adódik, hogy nem megfelelő fűtési technikával, illetve 
nem erre kialakított berendezésben fűtenek, így az kellemetlen szaghatással jár. Elmondható, hogy 
egyre gyakrabban tüzelnek a lakosok műanyaggal, illetve gumival, ami a kellemetlen szaghatáson 
túl rendkívül környezet –és egészség károsító hatással is bír. Ilyen észlelése esetén az illetékes 
szakhatóságnak továbbítjuk az ügyet. A Deszki Tükör oldalain többször jelent meg cikk a nem 
megfelelő tüzelőanyaggal történő tüzelés veszélyeiről, annak hatásairól a környezetre és az 
élővilágra.  
A község területén a gázfogyasztók és a település lakóházainak aránya 94%-os volt, vagyis a 
lakások 94%-a rendelkezett vezetékes gázzal. 
Nyáron a trágyaelhelyezésből, kezelésből adódnak lakossági problémák. Az ezirányú bejelentések 
kivizsgálásra kerülnek, amennyiben szükséges, szakhatósági bevonás is megtörténik. A korábbi, a 
Polgármesteri Hivatal által kezdeményezett hatósági eljárásoknak vélelmezhető eredménye, hogy 

mailto:ph@deszk.hu


 2 

2021. évben az Agronomia Kft. melletti (Kertész, Csalogány) utcákból nem érkezett bejelentés 
trágya szaghatásra vonatkozóan. Alkalomszerűen- nyilván a telep jellegéből adódóan- érezhető 
szaghatás, azonban ez nem állandó jellegű. 
 
A község területén a hulladékok nyílt téri égetése a tilos, a közterület felügyelő több esetben 
szólított fel lakosokat a nyílt égetés beszüntetésére. A tiltás a vonatkozó Kormányrendelet 
módosítása miatt az egész országra ki fog terjedni, melynek a hatályba léptetését a veszélyhelyzet 
idejéig felfüggesztették. 
 

 
 
 
A pollenek  
Sokan szenvednek a szemviszketést, orrfolyást, nyálkahártya-duzzanatot okozó pollenallergiától. 
A kellemetlen tünetek elkerüléséhez, mérsékléséhez fontos információ, hogy mikor, milyen 
mennyiségben vannak a levegőben allergének. Szegeden 2005. óta a Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya működteti az adatokat szolgáltató pollencsapdát, melynek 
monitorozási területe 50 km sugarú területet fed le. Percenként 10 liternyi– azaz egy átlagos 
lélegzetvételnyi – levegő áramlik át a polleneket gyűjtő szerkezeten.  
 
A növények mikrospóráit egy tapadós felületű henger gyűjti be, amit hetente cserélnek és 
kiértékelnek a szakemberek. A pollencsapda része az Országos Környezetegészségügyi Intézet 
Aerobiológiai Hálózatának, országszerte 32 allergén növény virágporát és 2 allergén gombafaj 
spóráját vizsgálják a levegőben. Az adatokból összeállított pollennaptárt és előrejelzést érdemes 
figyelniük az allergiás betegeknek, hogy időben kikérjék orvosuk tanácsát a megelőzésről, a 
tünetek gyógyszerrel történő mérsékléséről. – 
 
A pollencsapda segítségével a parlagfű, a libatopfélék, az útifű, a pázsitfűfélék, a lórom, a hárs, a 
csalánfélék és gomba spórák levegőben lévő mennyiségét tudják lemérni.  
 
2021. június második felét a rendkívüli hőség és a száraz időjárás jellemezte. A talajok vízkészlete 
rohamosan lecsökkent. Mindez a kultúrnövények számára hátrányos volt és nem kedvezett a 
parlagfű vegetatív növekedésének sem. Június végén a parlagfű fejlettségi állapota továbbra is 
változatos képet mutatott az országban. Július első két hetét továbbra is a rendkívüli hőség 
jellemezte. A parlagfű fejlettségi állapota továbbra is változatos képet mutatott az 
országban. Az intenzív hajtásnövekedés a jellemző fejlettség. Július vége vegetatív stádiumból 
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a generatív stádiumba való átmenet időszaka. A generatív stádiumú egyedek aránya többnyire 20-
70% közötti (Békés megyében 93-98%-os, Csongrád-Csanád megyében 100%-os), ezek 
főhajtásainak csúcsán a porzós virágzat fejlődik (a virágzati tengely többnyire 0,5-20 cm hosszú). 
Napról-napra nő a virágbimbós állapotban levő parlagfüvek aránya. A megyék többségében 
megjelentek az első pollent szóró egyedek, megkezdődött a parlagfű virágzása. A legfejlettebb 
parlagfüvek már a virágzás kezdetén vannak, Csongrád-Csanád megyében 10%-os ez az arány. 
Augusztus elején a virágzó, pollent szóró parlagfüvek aránya országosan 5-30% közötti, míg 
Csongrád-Csanád és Tolna megyében 90%. Szeptember első felében az egész országban virágzik 
a parlagfű. A virágzó, pollent szóró parlagfüvek aránya a megyék többségében 60-100 % közötti, 
a virágzás a csúcsidőszakában van, a pollenszórás folyamatos. Szeptember végére a pollenszórás 
mértéke napról-napra egyre inkább csökken. A legfejlettebb parlagfüvek elvirágoztak, 
a termésfejlődés és termésérés a meghatározó fenológiai állapot. Október első hetére a parlagfű 
növények túlnyomó többsége elvirágzott az országban. Lezárult az évben a parlagfű növények fő 
virágzási időszaka. (forrás: NÉBIH). 

Parlagfű virágzás intenzitása az országban hónapokra lebontva 

 

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ 

A jegyző a parlagfű-mentesítés érdekében több alkalommal a Deszki Tükör című önkormányzati 
újságon, plakátokon keresztül, valamint az önkormányzati honlapon tájékoztatta a lakosságot 
annak fontosságáról, illetve annak elmulasztása estén alkalmazható bírságokról. A parlagfű elleni 
védekezés egész évben fennálló kötelezettséggé vált. Előbbiek betartását a közterület-felügyelő 
ellenőrzi, amennyiben szükséges, felszólítással él a hatóság.  
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Parlagfűvel erősen szennyezett mezőgazdasági terület 
 
 
Éghajlat, hőmérséklet 
Csongrád-Csanád megye területe a meleg, száraz, forró nyarú éghajlati körzetbe tartozik, ahol a 
nyári meleg a hőmérsékleti átlagok mellett az erős felmelegedések nagy gyakoriságában is 
kifejeződik. Az éghajlatot alapvetően befolyásolja, hogy felszíne három jól elkülöníthető egységre 
terjed ki. A középen, észak–déli irányban húzódó Tisza és ártere valamelyest mérsékli a 
hőmérsékleti szélsőségek kialakulását. Nyugaton, a homokfelszíneken, szélsőségesebb a klíma, 
erősebbek a nyári felmelegedések, sőt a mikroformák (homokbuckák és buckaközi mélyedések) 
tovább módosítják az éghajlati elemek, közöttük elsősorban a hőmérséklet járását. 
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Magyarország hőmérséklet adatai 2021-ben (Forrás: hikersbay.com) 
 

 
 
 
II.  A vizek állapota 
 
II. 1. Felszíni vizek 
 
Maros-folyó 
Folyóvíz mennyiségi jellemzői 
Deszk közigazgatási területe teljes egészében mélyártéren fekszik. A település árvizek elleni 
védelmét a Maros I. rendű bal oldali töltése hívatott szolgálni mintegy 8,3 km hosszban, valamint 
a Kamaratöltés 1600 fm hosszban. A védvonal ezen szakasza az ATIVIZIG Szegedi 
Szakaszmérnöksége kezelésében van. Az árvízvédelmi szakaszokon a biztonságot a vízfolyásokat 
keresztező létesítmények (zsilipek, átereszek, vezetékek) állapota határozza meg. A Deszket érintő 
öblözethez tartozó árvízvédelmi vonalak állapota megfelelő, a töltések megfelelő szintre 
kiépítettek, rendszeresen karbantartottak. 
Deszk község közigazgatási területe határának egy szakaszát a Maros folyó képezi. A Maros 
vízszintjére csakúgy, mint más kontinentális területen lévő folyókra általában, jellemző a tavasz 
végi – kora nyári magas vízállás. A meder általános szélessége 100 méter, mélysége 6-8 méter. A 
folyó vízjárása és vízhozama erősen ingadozó, árvizei viszonylag gyors lefutásúak, 5-10, néha 20 
napig tartanak, csak a torkolatvidéken fordulnak elő a Tisza tartós árhullámai miatt ezt meghaladó 
időtartamú árvizek. 
*A Maros vízgyűjtőjének csak kis része van Magyarország területén. A vízgyűjtő teljes nagysága 
20.322 km2, a Magyarországra eső rész azonban csak 2.432 km2, a többi Románia területén van. 
A hazai vízgyűjtőrészen kialakuló folyamatok nagymértékben függnek a Maros vízgyűjtő külföldi 
részén végzett beavatkozásoktól. 
A terület ártéri öblözeteinek mentesítése érdekében az árvízvédelmi töltések a tervezési alegység 
folyó menti területein teljes hosszúságban kiépültek. A Maros folyó szabályozási munkához 
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kapcsolódóan 19 átmetszés létesült a XIX. század második felében. Az alkalmazott 
folyamszabályozási művek közül 23 helyen létesült hosszirányú szabályozási mű, melyek 
legnagyobb részben partbiztosításként épültek. A keresztirányú szabályozási művek 53 helyen 
épültek, melyek közül valamennyi sarkantyúként valósult meg. 
A Tisza folyón a szerbiai Törökbecsénél létesült folyami duzzasztó hatására a teljes folyószakasz 
kisvízi időszakban duzzasztott, ami a Marosban is kimutatható. A vizek tározásával kapcsolatban 
legnagyobb mértékű a törökbecsei duzzasztó hatása, mely Makóig kimutatható. A duzzasztási 
következtében a folyó Szegedi vízmércéjén mért korábbi LKV (-250 cm) helyett nyári vízhiányos 
időszakokban sem csökken a vízszint a negatív tartományba. 
A szabályozási munkák hivatottak biztosítani a meder megfelelő fejlődési irányát, a töltések 
védelmét. A Maros vízjárás és vízkészletét alapvetően a Romániában lévő vízgyűjtőrész 
hidrológiai viszonyai határozzák meg, de azokat az éghajlati és domborzati viszonyok mellett 
számos egyéb tényező is befolyásolja. A legutóbbi évtizedekben sok tározó épült és épül a 
Maroson és mellékvízfolyásain, melyek befolyásolják a folyó vízjárását. A több mint 30 tározó 
összetett hatását az árhullámok levonulására és az összegyülekezés folyamatára csak kevéssé 
ismerjük. A Tisza is jelentősen befolyásolja a magyarországi szakaszon a marosi árhullámok 
levonulását. A vizsgált területen összegyülekező saját felszíni vízkészlet nincs, csak az átlagosnál 
jóval nedvesebb években alakul ki felszíni lefolyás. A kisebb vízfolyások esetén csak rövid 
szakaszon találunk meder/partbiztosítást, amelyek leggyakrabban a belterületi szakaszon 
jellemzőek. Ezek hatása a vízfolyásra elenyésző. 
(*Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium- A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása, 
Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv, A 2-21. MAROS. 2010.) 
 
Folyóvíz minőségi jellemzői 
A Maros folyó bizonyul a megye legszennyezettebb folyóvizének. A Maros vízminősége már az 
ország területére érve meglehetősen rossz. Az elmúlt években gyakran előfordult, hogy a vizsgált 
komponenscsoportok az erősen szennyezett minősítést mutatták. A Nagylaknál a folyóba 
torkolló Élővíz-csatorna és a Makó felett befolyó Szárazér erősen szennyezett. A Tiszába 
torkollás előtt mért értékek a szennyvíztisztításnak és az öntisztulásnak köszönhetően valamivel 
kedvezőbbek, mint a felsőbb szakaszokon. Több korábbi szennyező ipari üzem megszűnésének, 
valamint Románia területén történő szennyvízberuházásoknak köszönhetően némileg javult a 
Maros vízminősége az utóbbi években, de továbbra is rendkívül komoly problémákat jelent a 
tisztítatlanul a folyóba ömlő kommunális és ipari szennyvíz, a háztartási hulladék, a kavics-, 
homok- és színesfémbányászat, valamint a nagyüzemi állattartás. A Maros vízminőségének 
javulását jelzi, hogy számos korábban kihaltnak hitt vagy a folyó bizonyos szakaszairól eltűnt 
állatfaj újra megjelent, visszatelepült korábbi élőhelyére. A vízminőségére rendkívül érzékeny 
tiszavirág példányait korábban még Marosvásárhely környékén is megfigyelték, de a kérészfajta a 
szennyezések következtében teljesen eltűnt a folyóból, az elmúlt években azonban a tiszai 
torkolat felől fokozatosan visszatelepül, már Arad fölött is előfordul. A Maroson egyre inkább 
terjedőben vannak a szennyezésre szintén érzékeny más rovarfajok, kagylók, kétéltűek és hüllők. 
Az Alsó–Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Környezetvédelmi Laboratóriuma folyamatosan figyelemmel kíséri az élővizek, csatornák és 
holtágak vízminőségét. Az észlelésekre országos törzshálózati, regionális és helyi jelentőségű 
mérőpontokon kerül sor, különböző rendszerességgel. A Maros-folyó makói szakaszán országos 
törzshálózati mintavételi hely üzemel. 
A mérési eredmények azt mutatják, hogy a folyó vízminősége évszakonként jelentősen változik. 
Míg télen kifejezetten jónak mondható a víz minősége, a tavaszi időszakban rendkívül sok 
szennyezőanyag jut a folyóba. Ennek oka, hogy a Maros-völgyében román és magyar oldalon is 
intenzív mezőgazdasági tevékenység folyik, a tavasszal a földekre kerülő műtrágya, növényvédő- 
és rovarirtószerek egy része pedig a csatornákon és természetes vízfolyásokon keresztül a folyóba 
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jut. E vegyszerek mellett komoly problémát jelentenek a belőlük keletkező bomlástermékek is, 
melyek akár mérgezőbbek is lehetnek, mint az eredeti növényvédőszer.  

Az elmúlt 20 évben a PET palackok és egyéb műagyag csomagoló anyagok elterjedése miatt 
jelentőssé vált ezen műanyag hulladékok környezeti terhelése, a folyók nagyfokú szennyezése. A 
műanyagok- mivel mesterséges anyagok- soha nem bomlanak le teljesen, csak kisebb részekre 
esnek szét.  Az 5 mm alatti nagyságú részek, az ún. mikroműanyagok, melyek bekerülnek a halak, 
vízi szárnyasok szervezetébe, mikroszkópikus nagyságú részecskeként az ivóvízbe is. A káros 
anyagok kioldódása az állati és emberi szervezetben rákot , egyéb betegséget okoznak.  

Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai 
Tanszékének kutatói a Maros folyó üledékeit Lippától Makóig vizsgálták. Kimutatták, hogy egy 
kilogrammnyi mederből származó üledékmintában esetenként akár 40 ezer darab mikroműanyag 
szemcse is található. Összehasonlításul: az angliai Manchester melletti vízfolyások üledékeiben 
kilogrammonként legfeljebb 12-25 ezer darab mikroműanyagot azonosítottak az ottani 
vizsgálatok során. 

 

 

 Forrás: SZTE 

A folyókban szállítódó mikroműanyag lerakódhat a mederben és az ártereken is, és jelentős 
környezeti kockázattal járhat, ugyanis bekerül a talajlakó állatok illetve a folyók fenekén táplálkozó 
állatok táplálékába, és a tápláléklánc révén az ökoszisztéma egészébe, így akár az emberi 
szervezetbe is. Ráadásul a felszínükhöz káros anyagok és szennyeződések kötődhetnek, ami 
tovább fokozza káros hatásukat.  

A 2019 óta végzett kutatómunka célja felmérni, honnan érkezik műanyagszennyezés a Tiszába, és 
hogy alakul annak mértéke a folyó teljes hosszán. A kutatás első eredményei alapján a Tiszán 
átlagosan 3200 mikroműanyag-szemcse van egy kilogramm partmenti üledékben, míg a 
mellékfolyók esetében a szennyezettség értéke kilogrammonként 4100 darab. A Felső-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság 2004-től tapasztal rendszeresen külföldi eredetű kommunális 
hulladékszennyezést, leggyakrabban a Tiszán, de időről időre a Szamos folyón is. A szennyezést 
az váltja ki, hogy a külföldi vízgyűjtőn a lakosság a hullámterén rakja le a háztartási szemetet. Az 
ott szabálytalanul halmozódó hulladékot a kialakuló árvizek magukkal ragadják és hazánkba 
szállítják. 2021-ben a kormány 1,3 milliárd forintot biztosított a hulladékmentesítés 
infrastruktúrájának a fejlesztésére, árhullám idején a folyamatosan érkező uszadék eltávolítását, a 
mentesítést technológiai géplánccal, úszólétesítményekkel és a parton lévő munkagépek 
segítségével, részleges mederelzárással végzik a Tisza és a Szamos bal partján. Ez a védekezés 
általában napokig, nappali és éjszakai műszakban is folyik, de a hajókkal történő mederelzárás 
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csak jégmentes árvizek esetén lehetséges. A vízből kiemelt uszadékot, hulladékot szelektálják 
szerves és szervetlen eredetű összetevőkre. Az újrahasznosítást szolgáló szelektív válogatás csak 
kézi erővel történhet, ezt a PET Kupa bevonásával oldják meg. A vízügy 2021-ben több mint 
2100 köbméter vegyes hulladéktól tisztította meg a folyókat, ebből a kommunális hulladék 
mennyisége kismértékben meghaladta a 400 köbmétert. 

Árvízrendszer 
2014-ben elkezdődött árvízvédelmi fejlesztés a Tisza és a Maros folyó bal 2015-re befejeződött. A 
több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból megvalósult projekt az árvízi biztonság 
növelését és az árvízi kockázatok csökkentését valósítja meg, ezzel több, mint 65 ezer lakos élet- 
és vagyonbiztonságát javítja. A védelmi infrastruktúra fejlesztésével a jövőben az árvízvédekezés 
költségei is csökkenhetnek a projekt által érintett térségben. 
 
Maros menti árvízrendszer 
 

 
 
Forrás: ATI-VIZIG 
 
A község területe a 11.03. sz. belvízvédelmi szakasz része, csatornákkal sűrűn átszőtt terület. A 
külterületen két, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz tartozó belvízelvezető csatorna 
található. A Szőreg–Deszk–Kübekházi főcsatorna a 83/1-es öblözet, vagyis a község nyugati 
részének, a Deszk–Fehértói főcsatorna pedig a 83/2-es öblözet, a keleti terület csapadékvizét és 
belvizét gyűjti és vezeti a Maros-folyóba. A többi csatorna önkormányzati illetve 
magánkezelésben van. A 83/1-es öblözet területén átlagosan 2,1 m3/s az elvezetendő 
vízmennyiség. 
A belterületi csatornákat, vízelvezető árkokat önkormányzati rendelet alapján nagyobbrészt a 
lakosság, kisebb hányadában a Deszki Település Üzemeltetési Nonprofit Kft. takarítja. A 
külterületi belvízelvezető csatornák a korábbi években kellő hosszan kiépültek és megfelelő 
karbantartás mellett alkalmasak a terület belvizének a levezetésére. Az önkormányzati tulajdonú 
külterületi csatornák takarítására magánszemélyekkel kötöttünk megállapodást, ezzel segítve a 
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rászorulók téli tüzelőjének beszerzését. 2020. október – 2021. május közötti időszakra 5 db 
megállapodással biztosítottuk a munkálatok elvégzését. A megállapodások száma a vastag fák 
fogyatkozása miatt évről-évre csökken, az új hajtásokat azonban nem éri meg kitermelni.  
Külterületen, Deszk község közigazgatási területén több, állami tulajdonban lévő csatorna is van. 
Elmondható, hogy e csatornák iszapolására, növényzettől történő mentesítésére csak több évente 
kerül sor. Tapasztalat, hogy a vízfolyásokon lévő műtárgyak (zsilipek, vízkormányzó elemek) 
nagymértékben leamortizálódtak. A Deszki Település Üzemeltetési Nonprofit Kft. a belterületen 
kívül a külterületen, így a 43. sz. főút északi oldalában és a Béke utca mögött is végzi a csatornák 
takarítását. Az utolsó elrendelt belvízvédekezés a településen 2011. április 21. napjával lezárult, 
azóta veszélyt jelentő mennyiségű belvíz nem jelent meg a településen. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
A belterületen lévő csapadékcsatornák hossza kb. 23.000 fm. Ebből 1.510 fm zárt rendszerű, 
2.980 fm mederelemekkel burkolt, valamint a fenékszinten burkolt 10.840 fm, a többi jellemzően 
lefolyással rendelkező földmedrű árok, vagy szikkasztóárok. A 2010. évben a Kossuth-köz első 
szakasza, míg a Tisza utca Kossuth-köz felé eső utolsó harmada zárt rendszerűvé került 
átalakításra.  2012. évben megvalósult a Kossuth utca - Magyar utca kereszteződésében levő, egy 
szelvény hosszúságú csatorna zárt rendszerűvé tétele, mivel az aszfaltút padkája ezen a területen 
leomlott illetve keskeny, mely miatt a nyílt, mély árok az úttesten közlekedőkre balesetveszélyt 
jelentett. A Szegfű-Május 1. utca sarkán és a Dózsa György utcában (Ljubó-kocsmánál) lévő 
csapadékvíz-átemelő 2014. évben létesült. A beszámolási időszakban feloldásra került a Május 1. - 
Széchenyi utcai csomópont mobil szivattyúzásának kényszerűsége, mert az előzőkhöz hasonlóan 
itt is telepített csapadékvíz-átemelő került megépítésre. A 2018. évben a Móra Ferenc, a 
Széchenyi, a József Attila utcákban és a Kertész közben mintegy 730 fm hosszban 
mederburkolatú vízelvezető árok került kiépítésre. 2021-ben elnyert pályázati forrásnak 
köszönhetően 2022. évben a község belterületén, lakóházakkal sűrűn beépített lakóövezetben, új, 
ill. meglévő nyomvonalon, vagy attól 1 m-en belül létesül nyílt, burkolt csapadékvíz elvezető 
csatorna, szivárgós, vízvisszatartós könnyített, vízbeeresztős, terhelhető ill. nem terhelhető 
mederburkolattal, valamit nyomott vezeték építésével. 
 
II. 2. Felszín alatti vizek 
 
A talajvíz mélysége és a talajvíztükör nyugalmi szintje között különbség előfordulhat, általában 
pozitív, átlagosan 2–3 m. Deszk területén a talajvízszint változásának követése a 491 sz. talajvíz 
figyelő kútban történik, mely 1954-ben létesült. A sekélyfúrásokban észlelt talajvíz jelentkezési 
mélysége a község belterületén átlagosan 2-3 m, egyes területeken 3–4 m. 
Az Országos Kútkataszter Deszkre vonatkozó nyilvántartása szerint a településen 40 db fúrt kút 
van, melyek közül kettő már nem üzemel. A kutak talpmélysége 150 m és 300 m között változik. 
Külön említést érdemel a New Flowers Kft. fúrt kútja, mely eredetileg szénhidrogén kutató fúrás 
volt, emiatt talpmélysége 2889 m. Nyugalmi vízszintje 9,7 méter, a kitermelt víz hőmérséklete 78 
°C. A kút termálvizét a Kft. üvegházában hasznosítja.  
 
A talajvíz minőségét döntően az emberi beavatkozások és a természeti tényezők határozzák meg. 
Az elszikkasztott szennyvizek szervesanyag- és ammónia tartalma a talajvízbe kerülve szennyezik 
azt.  A felszín alatti víz további terhelésének megszüntetése érdekében a településen elkészült 
szennyvízcsatorna-hálózatot ki kell építeni a Marosmenti lakópark területén is.  
 
A rétegvíz-készlet az Alföld és Csongrád-Csanád megye legnagyobb és földtanilag leginkább 
védett 
helyzetű felszín alatti vízfélesége. A víz minőségileg sok esetben közvetlenül is felhasználható 
ivóvíz-ellátási célokra, de a megye déli területein, így Deszken is, oldott vas-, mangán-, arzén-, 
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ammónia- és metántartalma miatt - ivóvízként történő fogyasztás előtt - kezelni szükséges. A 
vízműkutakkal kitermelt víz II. osztályú rétegvíz, ami azt jelenti, hogy a víz a szabvány tűrhető 
határértékét meghaladó minőségű víz, amely üzemszerű kezeléssel, gazdaságosan ivóvíz 
minőségőre tisztítható. 
 
Ivóvízellátás                     
A lakosság vezetékes vízellátása felszínalatti vízkészletből teljesen megoldott. A víztermelő telep a 
község központjában (Móra utca) lévő 2 db mélyfuratú kútra települ. A telep üzemeltetője az 
Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. A kitermelt rétegvizet továbbítják az 
ivóvízhálózatba, az el nem fogyasztott mennyiséget pedig a hidroglóbuszba. Az átlagos 
víztermelés 540 m3/d volt 2013-ban, a kapacitás 1632 m3/d. A nagyobb kapacitásra a 
szezonálisan felmerülő nagyobb igény miatt van szükség. Az elöregedett elosztó hálózat felújítása 
elengedhetetlen feladat, melyet a magas hálózati veszteség is indokol. A község vízkészlete 
védettnek tekinthető. 
 
Az Európai Uniós normák elérése érdekében létrejött a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás, melynek Deszk Község Önkormányzata is a tagja. Célja, hogy a Dél – 
Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programját koordinálja. A projekt során egy újabb kút fúrása, 
illetve új víztisztítási technológia bevezetésével oldották meg az ivóvíz vonatkozó 
kormányrendeletben foglalt határértékeinek a betartását. 2015. évben a projekt részét képező, 
mintegy 160 m mélységű rétegvíz-kút, illetve 200 m3 térfogatú víztorony építése megtörtént. A 
projekt 2016-ra befejeződött.  
 

2021. évi kémiai vizsgálatok eredményei    

        

  Ammónia mg/l Arzén µg/l Vas µg/l 

Települési hálózat 0,06-0,08 1,84-2,3 58,3-93,8 

Vízműtelepet elhagyó víz 0,04-0,06 1,97-2,65 10,7-18,5 

Rendeletben előírt határérték 0,5 10 200 

Forrás: 
Alföldvíz Zrt. 

       

 
Az elmúlt évben a táblázatban is foglalt adatok alapján Deszk község kémiai ivóvízminősége 
minden tekintetben megfelelt az előírtaknak. Ugyanez igaz az ivóvíz bakteriológiai minőségére is. 
Az ivóvíztisztító technológia utolsó fázisa a tisztított ivóvíz utófertőtlenítése. Ez normál esetben 
klórdioxiddal történik. Ezen berendezés meghibásodása esetén automatikusan a klórgáz adagolás 
lép a helyében. Ebben az esetben – az elmúlt félévben szinte alig volt bejelentés e kapcsán – az 
ivóvíz „élvezeti” értékében történik némi változás. Az előírt vízminőség ilyenkor is megfelel a 
rendelet előírásainak. 
 
III. A talaj állapota* 
 
A vizsgált terület Csongrád-Csanád megyében az Alsó-Tisza vidéken a Marosszög kistájon 
helyezkedik el. Területe 492 km2 (a középtáj 32,8%-a, a nagytáj 1%-a). 
 
Domborzat:  
A kistáj 78 és 88,4 m közötti tszf-i magasságú, kis átlagos relatív reliefű (átlagérték 0,5 m/ km2) 
ártéri szintű tökéletes síkság, amelyet kisebb szigetek tarkítanak. A felszíni formák nagyobb része 
folyóvízi eredetű; a felszínt a Maros különböző mértékben feltöltődött holtágai, morotvaroncsai 
fedik. Deszknél gazdag övzátony-generációk képződtek. A lösziszappal fedett ármentes térszínek 
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2-3 m-rel magasabbak környezetüknél. Helyenként eolikus felhalmozódás is történt. Az ország 
legmélyebb fekvésű kistája. (Dövényi, 2010) 
 
Földtan:  
A mélyszerkezeti viszonyok rendkívül változatosak: a Ny-i rész az Algyői-háthoz tartozik, így itt 
az alaphegység kb. 4 km mélységben érhető el. A K-i rész már a Hódmezővásárhelyi-árok 
területére esik, ahol az alaphegység több mint 6 km mélyen van. Erre 2-3 km vastagségban késő-
miocén üledékek települtek. Az igen jelentős vastagságú (helyenként 3 km-t is meghaladó) 
pannóniai üledékekre 200-400 m vastagságban döntően folyóvízi eredetű pleisztocén rétegek 
telepedtek. Ezek fedője infúziós lösszel, Szőregnél „típusos” lösszel fedett; folyóvízi erózióval 
kipreparálódott magaslatai Deszktől D-re a felszínen is fellelhetők. Egyébként a felszínt 8-15 m 
vastagságban holocén üledékek borítják. Jellemző a homokliszt, az ártéri iszap, az agyag, a Maros 
övzátonysorozatán a homok. A holocén üledéksor alulról felfelé való fokozatos finomodása a 
folyóvíz szállítóerejének állandó csökkenését tükrözi. (Dövényi, 2010) 
 
Éghajlat:  
Meleg, száraz éghajlatú kistáj. Az évi napsütés összege megközelíti a 2020 órát, a nyári 840, a téli 
190-195 óra. 
A szélsőséges hőmérsékletekben bekövetkezett változások arra utalnak, hogy a klíma 
megváltozása a meleggel kapcsolatos szélsőségek egyértelmű növekedésével és a hideg 
szélsőségek csökkenésével jár térségünkben. A XX. század elejétől 2015-ig mintegy 12 nappal 
több a nyári (Tmax>25°C), és a hőhullámos napok száma (Tközép>25°C) is megnőtt, átlagosan 
8 nappal. Az ország középső és dél-alföldi területein a legmarkánsabb a növekedés a legutóbbi 
évtizedek tendenciáit tekintve, kiterjedt területeken a két hetet is meghaladva. Ezzel 
párhuzamosan kevesebb a fagyos nap (Tmin<0°C), mint a XX. század elején, országos átlagban 
jellemzően 14 nappal. 
 
Vizek:  
A kistáj a Maros két oldalát kíséri, annak a tiszai torkolatáig. A Maros 754 km-es hosszából 49 
km, 30332  km2-es vízgyűjtőjéből 1885 km2 hazai terület.  A Deszk-Fehértói-csatorna (7 km, 20 
km2), A Szőreg-Deszk-Kübekházi-csatorna (20 km, 93 km2), pedig D-ről. Az Ószentiváni-
főcsatorna  (13 km, 26 km2) már a Tiszába folyik. Száraz vízhiányos terület. Állóvizei 
jelentéktelenek. 2 marosi holtág területe 3 ha, 4 kis természetes tava együtt 5 ha és 1 kis tározója 
sem nagyobb 1 ha-nál. (Dövényi, 2010) 
 
Talajok:  
A kistáj területe tökéletes ártéri síkság, amelyből a lösziszappal és a lösszel fedett ármentes 
térszínek, valamint a Maros övzátonyainak homokos üledékei emelkednek ki. A Tisza-öntéseken 
– a táj területének több mint a felén (53%) – a réti talajok agyag mechanikai összetételűek és 
savanyúak. Elsősorban (90%) szántóként hasznosíthatók. A jelentős kiterjedésű (31%) nyers 
öntéstalajok mechanikai összetétele vályog. A kistáj legtermékenyebb talajai a löszön képződött 
réti (8%) és a mélyben sós réti csernozjom talajok (2%). Mechanikai összetételük vályog, 
vízgazdálkodásuk kedvező, termékenységük a humusztartalom (2-4%) függvénye is. (Dövényi, 
2010) 
A talajokról általában elmondható, hogy talajképző kőzetük glaciális, alluviális üledék; fizikai 
féleségük az agyag és a vályog között ingadozik; közepes víznyelésű és vízvezető képességű, 
erősen víztartó talajok; kémhatásuk gyengén savanyú; szervesanyag-készletük 50–100 t/ha között 
mozog. Deszk területén található talajok az alábbi három főtípusba sorolhatóak: réti talajok, öntés 
talajok, szikes talajok. 
 
Közlekedés:  
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Arteriális közlekedési hálózati helyzetű, egy forgalmi tengelyű terület. D-i részét hosszan szeli át a 
43. sz. főút, és az Újszeged-Kétegyháza egyvágányú vasúti mellékvonal Deszk és Nagylak közötti 
szakasza. Állami közútjainak hossza 120 km, amelyből 33 km (27%) másodrendű főút. Főút 
menti településeinek aránya 58%. (Dövényi, 2010) 
 

 
1. ábra Kivonat Deszk községre vonatkozóan az M 1:100000 Agrotopográfiai térképből 

 
Területhasználat:  
A község közigazgatási területe 5205 ha, ebből belterület 262, külterület pedig 4943 ha. A község 
területén a történelmi időkben sem volt jellemző a tanyavilág. A tanyák száma soha nem haladta 
meg a 200-at, jelenleg 22 található a területen. 
Deszken a területhasználat az utóbbi években jelentősen nem változott. A szántó és a legelő 
művelési ág aránya 0,2 %-kal csökkent, míg a kivett és az erdő művelési ág területeinek aránya 0,2 
%-kal nőtt. 
(* Forrás: Gyüre Ildikó: Közlekedés eredetű nehézfémek vizsgálata Deszk község talajában a 43 
sz. főútvonal mentén, szakdolgozat 2011.) 
 
Egyéb terület, erózió 
Konkrét talajszennyező forrásként meghatározóak a házi emésztők és szikkasztók, valamint az 
illegális hulladéklerakó helyek, melyek rekultivációja igen fontos feladat. A település lakóparki 
területén nem épült ki a kommunális szennyvízelvezetés, ezért az újabb építkezéseknél 
tapasztalható, hogy az építtetők a zárt szennyvíztároló helyett inkább a házi szennyvíztisztító 
berendezés telepítését választják, szikkasztócsöves elhelyezéssel. Ez a megoldás környezetvédelmi 
szempontból megnyugtató, mert kizárja az elvileg zárt, de olykor áttört falú tárolók működtetését, 
amelyek tisztítás nélkül engedik a környezetbe a szennyvizet. 
A talaj eróziója Deszk térségében is jelentkező probléma, ennek elkerülése érdekében a 
mezővédő fasorok telepítése lehet megoldás. Kisajátítás jogcímén önkormányzati tulajdonba 
került a Maros menti lakópark és a Jakabb Gyula utca mentén elhelyezkedő üres ingatlan, melyen 
közösségi tér (kültéri fitnesz park, füves focipálya) lett kialakítva A terület fásítása 2016-ban a 
baba-fák elültetésével megkezdődött, mely 2021-re fejeződött be 37 db fa elültetésével.   
 
IV. Táj, természeti értékek 
Deszk déli közigazgatási határán húzódó tiszai övzátonyok láthatók, melyek egészen a település 
alá benyúlnak. Ezek sok esetben az esetleges belvízveszélyes területeket is kijelölik. 
A táj elemei közé tartoznak az ártéri ligeterdők, melyeken napjainkban szintén megfigyelhetőek a 
táj degradálódásának jelei. Egyre több ártérben a fűz-nyár (puhafás) ligeterdőket tölgy-kőris-szil 
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(keményfás) erdők váltják fel, ami a szárazabbá válás jele. Deszk esetében ez a tendencia még 
nem, vagy nagyon csekély mértékben jelentkezik.  
A község területén található természetvédelmi értékek a kunhalmok  
A település egyik legfontosabb természeti értéke a Maros-holtág, melyet horgásztóként 
hasznosítanak.  
Az 1-es és 2-es tó a ’Maros Ponty’ Horgász Egyesület tulajdonában, a 3-as tó a Fix Ponty Kft. 
tulajdonában van. Aktív horgászati tevékenység az 1-es és 3-as tavakon folyik. A 3-as tó 
medrének és partfalának rendezése a közelmúltban megtörtént, míg az 1-es és 2-es tó esetében 
komolyabb partfalvédelmi és vízminőség megőrzési tevékenységek váltak szükségessé. 
Mindhárom tó esetében a vízutánpótlás megoldása sürgető feladat. 
Deszk területén található Natura 2000 által érintett földterület. 
A helyi védelemre érdemes terület a községben a Gerliczy-kastély parkja és kertje. A fák pótlása a 
kastélykertben szakképzett kertész irányításával folyamatosan történik. A kastélykert történeti 
kertnek minősül, országosan is számottevő kerti struktúrákkal, amelyek védelme, ill. szükség 
szerinti rekonstrukciója ajánlott.  
 

 
 
 
A község észak-keleti részén, a Maros töltése mellet a gátőrház közelében található egy tekintélyes 
kocsányos tölgyfa, mely a helyi lakosok elmondásai szerint 300-400 éves. 2015. évben pályázatot 
nyújtottunk be az „Év fája” cím elnyeréséért, a döntőbe jutást követően a megtisztelő 5. helyezést 
érte el a fa.  A fa közvetlen környezetét az önkormányzati Kft. kitakarította, rendbe tette. 
Szakember segítségével a fa koronája és törzse metszésre, illetve leápolásra került, így annak 
állagmegóvása biztosított.  A Magyar Faápoló Egyesület, a Soproni Erdészeti Egyetemmel 
fejlesztett egy programot/alkalmazást, mellyel kiszámítható az adott fa eszmei faértéke, és az 
ökológiai szolgáltatása.  
 
A deszki „Matuzsálem” adatai a következők: 
Faj:      kocsányos tölgy 
Kor: kb.:              300év 
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Magasság:              27m 
Kerület:              635cm 
Értéke:   225.000.000Ft 

Teljes korona térfogat:   4846.59m3 
Aktív korona térfogat:   1211.65m3 
Aktív lombfelület:           4846.59m2 
 
Egy vegetációs időszakra vonatkozóan: 
 
CO2 megkötés:     589.72kg 
O2 termelés:          649.75kg 
Por megkötés:     4498.24kg 
Párologtatás:  46981.63liter 
 
Az önkormányzat a lezárt római katolikus temető tölgy- és vadgesztenye fasorait helyi természeti 
védelemben részesítette 2006. évben. 2017. évben is pótlásra kerültek azon gesztenyefák (5 db), 
amelyek az I. világháború áldozatai emlékére ültetettek. 2017. évben szakember segítségével az 
elöregedett fák kezelése megtörtént, a kezelés után a beteg fák eltávolítását is elvégeztük, melynek 
pótlásáról 2018. év tavaszán gondoskodtunk. 
 
Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a község területén a parkosítást, a meglévő 
zöldterületek gondozását. A község közterületeit a Deszki Település Üzemletetési Nonprofit Kft. 
gondozza. Az UMVP. III. tengely „Falufejlesztés, falumegújítás” sikeres pályázat során lehetőség 
nyílt 224 db facsemete Széchenyi utcában történő elültetésére, valamint  mintegy 1300 cserje és 
200 facsemete Alkotmány utcában történő telepítésére. Szeged felől a településre érkezve az út 
jobb oldalán előnevelt platánfák kerültek elültetésre, míg a másik oldalon díszcseresznye fák lettek 
telepítve oly módon, hogy közöttük összefüggő gyöngyvessző cserje-sor lett elhelyezve. A projekt 
részeként megvalósult a Szabadidőpark parkosítása is. A kialakított két játszótéren/kalandpályán  
és 122 db fát és 610 cserjét ültetése történt meg néhány éve.  A kipusztult facsemeték gondozása, 
pótlása folyamatos.  
Saját forrásból az Alkotmány utca fásítása, egységes utcaképének kialakítása folytatódott. 2017-
ben újabb 25 db vörös levelű díszszilva fát ültettek el a Deszki Kft. dolgozói, a meglévő, csúnya 
összképet adó fák/cserjék kivágását követően.  
2021-ben is folytatódott a népszerű babafa-ültetés. 37 db gömbkőris fa lett elültetve a Jakabb 
Gyula utca mellett elhelyezkedő önkormányzati ingatlanon. A Magyar utcában Településfásítási 
Program 2021/2022 pályázat keretében  24 db puszta szil facsemetét ültetett el az Önkormányzat, 
a veszélyes, kiszáradt fák eltávolítását követően. A fásítás önerőből tovább folytatódik. 
Kormányrendelet rendelkezése alapján jegyzői hatáskör a közterületen lévő fák kivágásának az 
engedélyezése, továbbá a kastély kertjében lévő fa kivágásának engedélyezése. 2021. évben 16 
lakossági/közületi engedély került kiadásra.  
 
V. Élővilág 
 
Deszk község területén a víz volt a legfontosabb tájalakító természeti tényező. Ennek 
megfelelően mocsári tölgy-, kőris- és juharerdők borították a területet.  
Mára a folyószabályozás és a belvízrendezés hatására csak egyedi esetekben találhatunk a Maros 
hullámtéren mocsártölgy-erdőt. Az átalakított tájban tiszta törzsállományú füzesek és ültetett 
nemes nyárasok, valamint telepített tölgyesek díszlenek. A hullámtéren kívül kis foltokban 
találhatók erdők, illetve fasorok, melyek állományában elsősorban az akác és valamelyik hazai nyár 
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dominál. A megmaradt vizes területeken (kubikgödrök, csatornák, holtágak) ma is a nád és a 
gyékény az uralkodó. 
A táj átalakításával az állatvilág is jelentősen megváltozott. Korai feljegyzések a területen 
élőemlősállatok közt említik a rókát, a farkast, a vidrát, a vadmacskát és a hódot. Mára az emlősök 
közül az őz, a nyúl, az ürge, a mezei pocok, valamint a csatornák mentén a hörcsög és a vakond 
található meg. A madarak közül a fácán, a fogoly, a fürj, a varjú és a gerle tartozik a helyi 
állatvilághoz és a táj arculatához.  
A Maros folyó partszegélye nyújt élőhelyet egy igen ritka és meglehetősen bizarr küllemű 
légyfajunknak. A nyelesszemű legyek (Diopsidae) családjába tartozó új fajt 1997-ben írták le 
(Papp és társai) és az európai nyelesszemű légy (Sphyrocephala europaea) nevet kapta. 
 

 
 
 
Az első ebösszeírásra 2013-ban került sor Deszken, 2021-ben immár a 3. került lefolytatásra. Az 
ebből kialakult ebnyilvántartásunk alapján településünkön 413 kutya él. Az általunk vásárolt chip 
olvasóval lehetővé vált, hogy a közterület felügyelő ellenőrizni tudja a chip-ek meglétét, valamint 
hozzáférést kaptunk az állatorvosok által vezetett PETVETDATÁ-hoz, melynek előnye, hogy ha 
kóbor kutyát találunk Deszken, s leolvassuk a chip számát a nyilvántartásban meg tudjuk találni a 
deszki tulajdonost.  
2014. február 17.-én szerződést kötöttünk az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel, mely alapján 
vállalja, hogy a Deszk területén lévő állati melléktermék, állathulla elszállítását és azt a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kezeli. 
 
VI. 4. Zaj- és rezgésterhelés 
Lakossági panasz nem vagy csak igen ritkán érkezik az önkormányzathoz ilyen ügyben. A zajjal 
kapcsolatos helyi szabályozásról a helyi környezet védelméről szóló 8/2005. (IV. 04.) Ör. 
rendelkezik. 
Az M43 autópálya megépítésének a hatására jelentősen csökkent az átmenő forgalom 
településünkön,  így ezáltal a település zaj- és rezgésterhelése. 
A nem közlekedési eredetű zajterhelések közül Deszk esetében az üzemi és szabadidős 
létesítményből, tevékenységből származó zaj nem jellemző, ennek határértékei a településen 
nappal 50, éjszaka 40 dB. Az építőipari kivitelezések során keletkező zajterhelés maximuma a 
terhelés hosszától függően 65-tıl 40 dB-ig terjedhet. A kivitelező kérésére ezek a határértékek 
átmeneti időszakra - módosíthatóak. 
 
VII. 5. Hulladékgazdálkodás 
 

Kommunális hulladék kezelése: 
Deszken a község délkeleti szélén található a régi hulladéklerakó telep, a lakott területtől kb. 200 
méterre. A felhalmozódott szemétdombban komposztálható növényi maradványok, üveg, gumi, 
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fólia, fémhulladék, építési törmelék, veszélyes hulladék, stb. található összekeveredve. A lerakó 
nincs szigeteléssel, szivárgó rendszerrel ellátva - nem a mai, környezetvédelmi követelményeknek 
megfelelően alakították ki - jelenleg már nem üzemel. A deszki hulladéklerakóra beszállítás 1999 
óta nem történt, az önkormányzat 2000-ben véglegesen bezárta a lerakót. A depónia egy elkészült 
tanulmány alapján talajvízzel nem érintkezik, a területen számottevő szennyezés nem észlelhető. 
A telep rekultivációja megtörtént. Az elkészült munkálatokat az ATIKTVF jóváhagyta. A hatóság 
előírta az évenkénti felülvizsgálatot, amely ellenőrzések, megfigyelések, megfigyelő-kutak 
vízvizsgálatából tevődik össze. Erre a munkára szakértőt kértünk fel. A vizsgálat eredménye 
megfelelő volt, a hatóság a benyújtott dokumentáció megállapításait elfogadta. A depónia és 
övárok állapota megfelelő, illegális hulladék-elhelyezés a bezárt telepen nem törtét. A telepen az 
utolsó fa és cserjepótlás is megtörtént. A gyom rendszeres vágását a Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft. végzi el.  
A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele kötelező a lakosok számára, melyet a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végez.  
A község területén időnként kialakuló illegális hulladéklerakókat a közterület-felügyelő figyeli és 
ellenőrzi. A Deszki Település-üzemeltési Nonprofit Kft. folyamatosan végzi az illegális 
hulladéklerakók felszámolását, továbbá a „Föld Napja” alkalmából a Vadásztársaság tagjai és 
egyéb önkéntesek több száz zsák szemetet gyűjtenek össze minden évben a külterületi 
erdősávokból, földekről, gyepekről.  
2018. január 1-től – a Szolgáltató kérésének és a Képviselő-testület döntése alapján- a 
lomtalanítási szolgáltatást házhoz menő lomtalanítással, illetve azon ingatlanok esetében, melyek 
gyűjtőjárművel nem megközelíthetőek gyűjtőpontra kihelyezett konténerrel - kezelő biztosításával 
– látja el a Közszolgáltató. A nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék 
szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltatásba bevont bel- és külterületen évente 
egy alkalommal március 15. és november 15. közötti időszakban gondoskodik.  
2020. októberétől a kommunális hulladék elszállítása a kiskertek (zártkert) területéről is biztosítva 
van, köszönhetően a pályázati forrásból megvalósuló mart aszfaltos út építésének.   
 
Szelektív hulladékgyűjtés 
A kialakított hulladékudvar és hulladékszigetek „átmeneti lerakó” funkcióval biztosítják a 
hulladékok alapvető szelektivitását, egyfajta begyűjtő hálózatot alkotva. 2011. évben a 
gyűjtőszigetek számát a felére csökkentettük, mivel a lakosság egy bizonyos része nem 
rendeltetésszerűen használta azokat. 2012. tavaszától beindult a szelektív hulladékgyűjtés 
településünkön. A Szolgáltató kéthetente gyűjtötte  be a lakosságtól a bezsákolt, újrahasznosítható 
hulladékot. Elmondható, hogy a kezdeti érdektelenség után egyre többen helyezték ki a megadott 
időpontban a hulladékot. Több alkalommal a Deszki Tükörlap hasábjain ösztönöztük a 
településen élőket a szelektív módon való hulladékgyűjtésre. A szelektív hulladékgyűjtés 
fontossága abban áll, hogy ha az eddig előállított anyagokat, melyek nem, vagy hosszú távon 
bomlanak le, azokat újra fel lehet használni. Ipari módszerekkel a már elhasználódott csomagoló 
anyagból is új, használható termék készül. Ezzel energiát spórolunk meg és nincs szükség a 
természetes környezet felbolygatásához, azért hogy nyersanyagokat nyerjünk. A 
Hulladékgazdálkodási Társulás keretében önkormányzatunk KEHOP pályázaton vett melynek 
köszönhetően 2020. nyarán minden, a nyilvántartásban aktívan, előfizetőként szerepelő lakos 
átvehette a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló „sárga kukát”. A deszki közintézményekben a 
szelektív hulladékgyűjtés jelen van, az iskola és az óvoda is tevékenyen részt vesz ebben.  
2019. évben Önkormányzatunk a KEHOP-1.2.1.-2018-00042 „Helyi klímastratégia kidolgozás és 
szemléletformálás Deszken” megnevezésű pályázaton nyert, mely alapján elkészül a település 
klímastratégiája, helyi szemléletformálás, tudásmegosztás, médiakampányok, tanulmányi 
versenyek lesznek lebonyolítva, melyek remélhetőleg segíteni fognak a lakosság 
szemléletformálásában a hulladékgyűjtés területén is. A Klímastratégia anyaga elkészült.  
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A KEHOP-3.2.1-15—2016-00006 azonosító számú projekt során Önkormányzatunk 200 db házi 
komposztálót kapott a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től, melyek jelentkezési 
sorrend alapján a lakosságnak ki lettek osztva. 
 
Veszélyes hulladék: 
A község területén elsősorban a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokkal kell számolni, 
illetve a település mezőgazdasági jellegéből adódóan növényvédőszer maradványokra, fóliákra, 
valamint műhelyekből kikerülő  festékes dobozokra lehet számítani. Ezek szelektív gyűjtését meg 
kell oldani. 
Emellett meg kell említeni az állati hullákat, melyeket korábban a dögkútra lehetett elszállítani, 
amely 2008. július 01.-től nem üzemel Jelenleg az állati hullák (saját) elszállításáról a tulajdonos 
köteles gondoskodni.  
Magánszemélyek az elkülönített, frakciónkét szétválogatott (szelektív) hulladékot, lakossági 
eredetű, háztartási mennyiségű veszélyes hulladékot, valamint a szervezett közszolgáltatásba nem 
kerülő, egyéb szilárd hulladékot, tehát amit a rendszeres szállítás során nem tudunk elszállítani (pl. 
mezőgazdasági fóliát, fanyesedéket, építési törmeléket, lomokat, stb.), a hulladékátvevő helyeken 
(hulladékudvar) elhelyezhetik. 
 
 
VIII. 6. Szennyvízkezelés 
 
Csongrád-Csanád megyében a települések csatornázottsága, a csatornahálózatba bekapcsolt 
lakások száma jelentősen elmarad a vezetékes vízellátásba bekapcsolt lakások számától, vagyis a 
közműolló nyitott.  Deszk településen a szennyvízcsatorna beruházás kapcsán 2007. év végére (az 
akkori belterület alapján) csaknem 100%-os lett a csatornázottság, így a közműolló mutatói is 
pozitív irányba változtak. Az ISPA projekt keretében készült el Deszk, Kübekháza, Tiszasziget és 
Újszentiván községek csatornázása és a szegedi biológiai szennyvíztisztító telep, aminek 
következtében teljesülnek a befogadó Tisza folyóra előírt környezetvédelmi előírások.  A 
szennyvíz beruházás a Marosmenti lakópark területén található ingatlanokra nem terjedt ki, mivel 
a csatorna tervezés időszakában a területen még nem voltak lakóingatlanok. Ennek a területnek a 
csatornázása továbbra is feladatként jelentkezik. További ilyen jellegű igény az Oroszhegyi és a 
Szegfű utca szennyvízcsatornázása. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
áprilisi döntése alapján úgy határozott, hogy Szőregi sor – Juhász Gyula utca – Tömörkény István 
utca – Mikszáth Kálmán utca – Gerliczy Ferenc utca – Bálint Sándor utca – Radnóti Miklós utca 
– Jókai Mór utca – Ady Endre utca – Jakabb Gyula utca, Szegfű utca, Oroszhegyi utca és Páva 
utca szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció és 
projekt előkészítés tárgyban vállalkozási szerződést köt SZVMF Szegedi Víziközmű Működtető 
és Fejlesztő Zrt-vel. A tervek elkészültek, az illetékes hatóságok azt jóváhagyták. 
Önkormányzatunk az elmúlt években több alkalommal kereste forrás reményében az illetékes 
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szakminisztériumokat. 2019. novemberében a Belügyminisztériumtól kapott tájékoztatás szerint 
EU-s pályázati forrás jelenleg nincs, így a fejlesztések megvalósítására a 2021. utáni támogatási 
időszakban kerülhet sor, azonban ennek pályázati feltételei jelenleg még nem ismertek. Ahhoz, 
hogy majd pályázni tudjunk, szükségessé vált az önkormányzatnak egy ún. agglomerációs 
felülvizsgálati kérelmet elkészítenie és benyújtania az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz, 
mely eljárási folyamat végén a Belügyminisztérium hagyhatja jóvá a kérelmet. Ez a kérelem 
benyújtásra került 2020-ban. 
A bevizsgált szennyvízminták alapján megállapítható, hogy nem minden esetben csak 
kommunális eredetű szennyvíz kerül az elvezető rendszerbe. Megállapítható, hogy az ammónia 
terén történő túllépés az állati eredetű (trágyalé). A SZOE túllépésének oka pedig a zsírok, olajok 
bejuttatása a rendszerbe. Ezek mellett folyamatosan tapasztaljuk bizonyos használati eszközök 
(cipő, ruha, ház körüli egyéb) bejuttatását, mely elsősorban az elvezetés (dugulások, szivattyú 
megszorulások) folyamatosságát akadályozzák. 
 
IX. A 2005-ban jóváhagyott program megvalósulásának értékelése 
Deszk Község Önkormányzata által a 2005-ben elfogadott Települési környezetvédelmi 
programban megfogalmazott programok, azokon belüli feladatok nagy része részben, vagy 
egészben teljesült, egy részük folyamatban van. Pozitív eredményként értékelhető mindez, hiszen 
kistelepülések esetében sajnos sokszor a működési, fenntartási problémák mögött héttérbe 
szorulnak a környezetvédelem, a fenntarthatóság szempontjai 
A jelen állapotok és megváltozott körülmények lekövetése miatt Önkormányzatunk új 
környezetvédelmi programot készíttetett, melyet a Képviselő-testület. 34/2018. (II.26.) 
önkormányzati határozatával jóváhagyott. 
 
 
 
 
Deszk, 2022. január 19. 
 
 
 
 
 
 
      Király László 
      polgármester 



DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

Tel.: 62/571-580, 62/571-584, e-mail: ph@deszk.hu 

          Ikt.sz.: D1/.…../2022. Tárgy: Döntés a településkép védelméről szóló 

17/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

 

Deszk 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képeviselő-testület 2021. december 08. napján a következő döntéseket hozta meg: 

1. Deszk Község településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása, 

2. Deszk Településszerkezeti Tervének jóváhagyása, 

3. Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

 

A Képviselő-testület által megalkotott, a Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet (Új HÉSZ) a jogszabályi előírásokra tekintettel 

2022. január 07. napján lépett hatályba. 

 

Annak érdekében, hogy az új HÉSZ és a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI. 14.) 

önkormányzati rendelet (TKR) előírásai – a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően – összhangba kerüljenek, szükséges a TKR felülvizsgálata, módosítása. 

 

Figyelemmel arra, hogy a településrendezési eszközöket a B&B ’99 Szolgáltató Bt. (tervező: 

Bartók Erika) készítette el, a TKR módosítása érdekében árajánlatot kértünk a tervezőtől. Az 

árajánlat jelen előterjesztéshez mellékletként csatolva van. 

 

Tervezői feladat: Deszk Község Településképi Rendelet módosítása a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 43/A. §-a alapján. 

 

Az árajánlat alapján a tervező a feladatot bruttó 380.000,-Ft, azaz bruttó háromszáznyolcvanezer 

forint (AM) tervezési díjért vállalja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti döntést szíveskedjen 

meghozni. 
 

 

Deszk, 2022. január 19. 

Tisztelettel:  

 

Király László 

        polgármester 



 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

.../2022. (…...) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Döntés a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 

HATÁROZAT 
 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a településkép védelméről szóló 

17/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról a helyi építési szabályzatról szóló 

21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelettel való összhang biztosítása érdekében. 

 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. polgármester 

3. jegyző 

4. Irattár 

K.m.f. 
 

 

Király László s.k.     Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 

polgármester        jegyző 
 

A kivonat hiteléül: 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

.../2022. (…...) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Döntés a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 

HATÁROZAT 
 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településkép 

védelméről szóló 17/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításának elkészítésére 

tervezési szerződést köt a B&B '99 Szolgáltató Bt.-vel (6723 Szeged, Debreceni u. 16/A. 

III/6.) bruttó 380.000,- Ft tervezési díj ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert arra, hogy a tervezési szerződést Deszk Község Önkormányzata képviseletében 

aláírja. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. polgármester 

3. jegyző 

4. B&B '99 Szolgáltató Bt. 

5. Irattár 

K.m.f. 
 

 

Király László s.k.     Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 

polgármester        jegyző 
 

A kivonat hiteléül: 
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AJÁNLAT 
Deszk Község Településképi Rendeletének módosításához 

 

ELŐZMÉNY 
Elkészültek és 2021. december 8-án jóváhagyásra kerültek Deszk Község Településrendezési eszközei. A 
hatályos Településképi rendeletet (TKR-et) szükséges az új településszerkezeti és szabályozási tervvel 
összhangba hozni. (2021. január 11-én újra egyeztetésre került a CSMKH Állapi Főépítész Irodával, hogy a 
Településképi Arculati Kézikönyv térképeinek módosítását nem kell elvégezni.) 
 

TERVEZÉSI FELADAT 

Településképi rendelet (TKR) módosítása az alábbi szempontok szerint: 

 A község településképileg kiemelt területeinek újragondolása, térképi megjelenítése. 

 A megvalósuló, különböző funkciójú épületek tetőzetére vonatkozó előírások megfogalmazása az 
eltérő területekre. 

 Az építkezések esetében a +/- szint meghatározásához szabályok, feltételek és szankciók 
megfogalmazása. 

 A fejlesztési területeken történő elektronikus és hírközlési rendszerek elhelyezésére vonatkozó 
előírások meghatározása. 

 A 43. sz. főút északi oldalán lévő gazdasági terület beépítéséhez településképi előírások és 
feltételek megfogalmazása. 

 A gépjármű beállók kialakítására vonatkozó előírások hatálytalanítása 

 Egyéb összhangok megteremtése a hatályos helyi építési szabályzattal 
Egyéb kiegészítő feladatok: Tájékoztató leírás, kísérő levelek megfogalmazása 
 
IDŐRÁFORDÍTÁS KIMUTATÁSA 

1. Településképi rendelet módosítása 
22,0 mó 8,0 szó 

2. Településképi rendelet egybeszerkesztése 
   3,0 mó 0,0 szó 

Időráfordítás összesen:    25,0 mó 8,0 szó. 
 
DÍJ SZÁMÍTÁSA 

A Magyar Építész Kamara 2021. évi díjszabása szerint: 
Önálló tervezői mérnökóra: 22.827.- Ft/óra, szerkesztői óra: 8.560.-Ft/óra. 
Engedmény mindkét óradíjból 40-40 % (0,60*22.827,-= 13.696,-; 0,60*8.560= 5.136,-) 

2021. évi MÉK díjszámítás Mérnöki óradíj Szerkesztői óradíj 

Óradíjak 22 827 8 560 

Engedmény 40-40% 60% 60% 

Csökkentett napi díjak 13 696 5 136 

Órák száma 25,0 8,0 

Részösszeg 342 400 41 088 

 
    

 
Nettó összesen 383 488 

 
ÁFA 0% 

 
Bruttó összesen 383 488 



 
Kerekített díj: 

380.000,- + 0% ÁFA = 380.000.-Ft 
azaz bruttó Háromszáznyolcvanezer Ft. 

 
A díj tartalmazza a nyomtatási költséget. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 43/A § alapján történik a településképi rendelet módosítása. 
 
 
EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Példányszámok: 
Egyeztetésre átadott TKR módosítás rendelettervezet e-mail-ben pdf-ben 
Jóváhagyott rendelet: 5 pld dokumentum + e-mail-ben 
 
A javasolt határidők:  

 a szerződéskötést követő 1 hét 

 az egybeszerkesztés jóváhagyást követő 1 hét 
 

Javasolt pénzügyi ütemezés:  

 A TKR tervezet átadásakor 300.000,- Ft 

 A jóváhagyást követően a végleges rendelet átadásakor 80.000,- Ft 
 

Köszönettel vettem megkeresésüket! Remélem ajánlatunk megnyerte tetszésüket, melyet 30 napig tudunk 
fenntartani! 

 

Várom jelentkezésüket! 

 

Szeged, 2022. 01. 11. 

 Tisztelettel: 

  
  Bartók Erika 
  településtervező, ügyvezető 
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T E R V E Z É S I  S Z E R Z Ő D É S  

 

amely létrejött egyrészről Deszk Község Önkormányzata 

    6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

    képviseletében: Király László polgármester 

    KSH statisztikai számjel: 15726535-8411-321-06 

    Törzskönyvi azonosító száma: 726533 

    számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 

    bankszámlaszám: 10402142-21423736-00000000 

    adószám: 15726535-2-06 

    mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a   B&B ’99 Szolgáltató Bt. 

  székhely: 6723 Szeged, Debreceni utca 16/A. 

  képviseletében: Bartók Erika ügyvezető 

  számlavezető pénzintézet: CIB Bank Szeged  
  bankszámlaszám: 10702040-49167803-51100005 

    adószám: 20356781-1-06 (kisadózó) 

mint Tervező (a továbbiakban: Tervező)    

 

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek, között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 

szerint: 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

 

A Megrendelő megrendeli, a Tervező vállalja, hogy elkészíti és dokumentálja a településkép 

védelméről szóló 17/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítását a Megrendelő által 

megadott és az 1. sz. melléletben foglalt tervezési program alapján. 
 

II. TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK: 

 

II.1. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 43/A. §-a alapján történik. 

 

II.2. A tervezés tárgya Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép 

védelméről szóló 17/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: TKR) módosítása. 

 

II.3.  A Tervező a szerződés szerinti tervdokumentációt a mindenkor hatályban lévő jogszabályok, 

hatósági és műszaki előírások, szabványok, szakmai követelmények figyelembevételével készíti el. 
 
 

III. KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK: 

 

III.1. A Szerződő Felek a gyorsabb ügyintézés érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg. 

III.2. A Megrendelő részéről kapcsolattartó: Dr. Mucsi Enikő aljegyző (tel.: 0662/571-581, e-mail: 

aljegyzo@deszk.hu). 

III.3. A Tervező részéről kapcsolattartó: Bartók Erika településtervező (tel.: 20/479-8149, e-mail: 

bartok.erika2014@gmail.com) 

mailto:aljegyzo@deszk.hu
mailto:bartok.erika2014@gmail.com
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IV. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: 

 

IV.1. A tervdokumentáció átadásának végső (tervezett) határideje: 2022. február 28. napja azzal, 

hogy a tervezési határidők a következők: 

 

MUNKASZAKASZ HATÁRIDŐ 

A TKR módosító tervezet átadása 
A szerződés valamennyi Szerződő Fél 

általi aláírásától számított 7 nap 

A jóváhagyott anyagának végdokumentálása  
A képviselő-testületi döntés tervezői 

kézhezvételétől számított 1 hét 

 

IV.2. A véghatáridő a szükséges egyeztetési időtartamok és képviselő-testületi ülések időpontja 

alapján változhat.  

IV.3. Az előreláthatólag késedelmes teljesítés esetén a Tervező a tényleges teljesítés várható 

időpontjáról köteles a Megrendelőt az eredeti teljesítési határidőt megelőző 8 napon belül, 

előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőzően 5 nappal értesíteni. 

IV.4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tervező előteljesítésre jogosult. 

 

 

V. A TELJESÍTÉS MÓDJA, HELYE: 

 

V.1. A Tervező a tervdokumentációt a Megrendelő részére munkaszakaszonként az alábbi 

példányszámokban készíti el: 

MUNKASZAKASZ PÉLDÁNYSZÁM 

A TKR módosító tervezet  e-mailben, pdf-ben 

A jóváhagyott anyag  5 pld-ban + e-mail-ben 

 

V.2. A Tervező a fenti példányszámban elkészített tervdokumentációt a Megrendelőnek 

elektronikus úton küldi meg, vagy személyesen adja át. Határidőre történő teljesítésnek postai 

kézbesítés esetén a postára adás dátuma számít. 

 

 

VI. TERVEZÉSI DÍJ, A SZÁMLÁZÁS MÓDJA: 

 

VI.1. A Szerződő Felek megállapodása alapján a Tervezőt (alanyi adómentes) összesen bruttó 

380.000,- Ft tervezési díj, azaz bruttó háromszáznyolcvanezer forint (AM) illeti meg. 
 

VI.2. A tervezői díj összege tartalmazza a Tervező munkadíját és a munkavégzéssel összefüggésben 

felmerülő valamennyi költségét, mely díjon felül a Tervező további díjazásra nem jogosult, a 

Megrendelő – eltérő megállapodás hiányában - további költségek és díjak megelőlegezésére és 

megfizetésére nem köteles. 

 

VI.3. A tervezési feladat készítése során a Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás 

alapján Szerződő felek az alábbi, az egyes részfeladatokra vonatkozó részteljesítési határidőkben és 

részszámlázásban állapodnak meg: 

a)  A TKR módosító tervezet átadását követően - 300.000,- Ft 

b)  A jóváhagyást követően a jóváhagyott rendelet átadását követően – 80.000,- Ft 
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VI.4. Fizetési határidő: a Megrendelő által igazolt számla kézhezvételétől számított 15 nap. Ha a 

Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy a fizetési késedelem időtartamára a ki nem fizetett 

összeg után az érvényes jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfizetésére köteles. 

 

VI.5. Amennyiben az állami főépítész véleményének megadását követően a TKR módosítása 

nem kerül előterjesztésre vagy a módosítás nem kerül jóváhagyásra 90 napon belül, a Tervezőt 

akkor is megilleti a végszámlának megfelelő összeg. 

 

VII. HIÁNYOS, KÉSEDELMES TELJESÍTÉS: 

 

VII.1. Ha a Megrendelő a tervdokumentáció átvételétől számított 5 napon belül írásban 

észrevételt tesz, a Tervező az észrevételekre nyilatkozni köteles, illetve a szükséges módosításokat, 

kiegészítéseket az észrevétel alapján az abban rögzített határidőig elkészíti. A szerződés szerint a 

Tervező feladatát képező hiányosságok pótlásáig a Megrendelő a teljesítést nem ismeri el. 

 

VII.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészekre vonatkozó 

határidők tekintetében a Tervező saját hibájából eredő késedelme esetén a Megrendelő jogosult a 

tervezési díj után napi 2 ezrelék késedelmi kötbér követelésére.  

 

 

VIII. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 

 

A Megrendelő a teljesítést minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítja, a Szerződő Felek 

egymást a szerződés teljesítése érdekében minden lényeges körülményről tájékoztatják. A Tervező 

jogosult a Megrendelőtől a munkálatok zavartalan végzése szempontjából lényeges kérdésekben 

állásfoglalást, illetve utasítást kérni. 

 

 

XI. SZERZŐI JOG, SZABAD FELHASZNÁLÁS: 

 

Jelen szerződés alapján elkészített tervdokumentációra a szerződésben megjelölt tervezési díj 

ellenében a Szerződő Felek kikötik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint a 

szabad felhasználás jogát, amelynek értelmében a tervdokumentációra a Megrendelő határozatlan 

idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely magában 

foglalja az átdolgozásának/átdolgoztatásának jogát is.  

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 

 

X.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés 

jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a mindenkor hatályos 

Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

X.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen szerződés alapján végzett 

munkáról, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során, azzal összefüggésben tudomására 

jutott adatokról, információt harmadik személynek nem adhat ki csak a Megrendelővel előzetesen 

egyeztetett módon és mértékben. A Megrendelő által elfogadott, illetve testületi jóváhagyást igénylő 

munka testületi jóváhagyását követően a teljesített munkáról a Megrendelővel történő előzetes 

egyeztetés nélkül nyilatkozhat a Tervező. 

 

X.3. Az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket Szerződő Felek peren kívüli eljárás keretében, 
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közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, melynek eredménytelensége esetén a vitás 

kérdésekbe eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság illetékességét fogadják el. 

 

Jelen szerződést a Felek átolvasták és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készül, melyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a 

Tervezőt illet meg. 

 

 

 

Deszk, 2022……...hó...... nap Szeged, 2022……...hó...... nap 

 

 

 

 

 Megrendelő Tervező 

 Király László Bartók Erika 

 polgármester B&B ’99 Bt 

 

 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 

 

 ............................................. 
 Mucsi István 
 gazdasági vezető 
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1. számú melléklet 

TERVEZÉSI PROGRAM 

 

 

 

Településképi rendelet (TKR) módosítása az alábbi szempontok szerint: 

 

 A község településképileg kiemelt területeinek újragondolása, térképi megjelenítése. 

 A megvalósuló, különböző funkciójú épületek tetőzetére vonatkozó előírások 

megfogalmazása az eltérő területekre. 

 Az építkezések esetében a +/- szint meghatározásához szabályok, feltételek és szankciók 

megfogalmazása. 

 A fejlesztési területeken történő elektronikus és hírközlési rendszerek elhelyezésére 

vonatkozó előírások meghatározása. 

 A 43. sz. főút északi oldalán lévő gazdasági terület beépítéséhez településképi előírások és 

feltételek megfogalmazása. 

 A gépjármű beállók kialakítására vonatkozó előírások hatálytalanítása. 

 Egyéb összhangok létrehozás a hatályos helyi építési szabályzattal 

 

Egyéb kiegészítő feladatok: Tájékoztató leírás, kísérő levelek megfogalmazása 

 



Email cím: deszkikft@deszk.hu 
Tel/fax: 36-62/271-852 

Adószám: 18460186-2-06 
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700433-22795704-51100005 

 
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 

6772 Deszk, Móra Ferenc utca 2.  
Pf. 12.        deszkikft@deszk.hu 

 
 

 
 

Deszk Község Önkormányzata 
Képviselő-testület      Ikt. szám: K2/2022 
 
 
Tárgy: Kérelem felhalmozási támogatás igénylése gépjármű vásárlás önerejének biztosítására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Alulírott, Szabóné Sarkadi Szilvia, mint a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: Nonprofit Kft.) ügyvezetője, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a T. 
Képviselő-testülethez, hogy a Nonprofit Kft. a szükséges részére  
 

a z  ö n e r ő t  b i z t o s í t a n i  
 
szíveskedjenek a 139/2021 (XII.08.) önkormányzati határozatban már jóváhagyott - Deszk 
Község Önkormányzata készfizető kezességének vállalásával -  Peugeot gépjármű 
beszerzéséhez. 
 
Kérelmem indoklásaként előadom: 
A hitelbírálat és a meglévő gépjármű értékének beszámítását követően a finanszírozó Bank 
által kért, biztosítandó önerő: 1.727.073.-Ft, azaz egymillió-hétszázhuszonhétezer-
hetvenhárom forint.  Ezen összeg nem áll szabadon rendelkezésre a Nonprofit Kft. számláján, 
mely akkora összegű kifizetés, ami a Nonprofit Kft. napi működését, likviditását 
veszélyeztetné. 
 
Fenti indokokra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, és Tisztelt Polgármester 
Urat, hogy a gépjármű vásárlásához szükséges, hiányzó 1.727.073.- Ft-ot, mint saját forrást, a 
Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátani szíveskedjenek felhalmozási célra, támogatás 
jogcímen!   
 
Deszk, 2022. január 10. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
        Szabóné Sarkadi Szilvia 
         ügyvezető 

 

 

mailto:deszkikft@deszk.hu
mailto:deszkikft@deszk.hu
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Száma: D1/…………/2022.  Tárgy: Döntés a 085/16 hrsz-ú 
ingatlan adás-vételével kapcsolatban 

 
 
 
 
Deszk Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete részére 
 
Deszk 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tóth Attila 2021. november 11. napján vételi ajánlatott tett a Deszk, külterület 085/16 hrsz. alatt 
felvett erdő megnevezésű, összesen 8.884 m2 alapterületű ingatlanból 2.077 m2 megvásárlására. 
A vételi ajánlatát 421.000,-Ft. vételárban tette meg, hivatkozva a Limit Tanácsadó és 
Vagyonértékelő Kft. által  2019. április 24. napján elkészített szekértői véleményeben foglaltakra 
(203,-Ft/m2).  
A Képviselő-testület 2021. végén akként döntött, hogy nincs akadálya az ingatlanrész 
elidegenítésének, azonban készüljön új értékbecslés az ingatlanra vonatkozóan. A Kft. 2022. 
január 11. napi szakértői véleményében az ingatlan egészét 2.100.000,-Ft-ra értékelte, mely 236,-
Ft/m2-t jelent. 
A fentiek alapján az ingatlanrész értéke 490,172,-Ft, melyet javaslok 500.000,-Ft. összegre 
felkerekíteni.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Deszk, 2022. január 24. 
. 
 
 
 
 

Király László 
polgármester 

mailto:ph@deszk.hu


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Döntés a 085/16 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatban 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1/1 tulajdoni hányadban 
tulajdonát képező erdő megnevezésű, 8884 m2 alapterületű ingatlanból 2077 m2 m2 nagyságú 
ingatlanrészt elidegenít Tóth Attila (6727 Szeged, Szántó Kovács János u. 54/b) szám alatti 
lakosnak 500.000,-Ft. vételárért. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan megosztásához szükséges 
okiratokat, valamint adásvételi szerződést írja alá. 
 
 
Erről értesül: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. Gazdasági Csoport 
5. Tóth Attila (6727 Szeged, Szántó Kovács János u. 54/b) 
6. Irattár 
 
 

K.m.f. 
 
 
KirályLászló s.k.     Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 
polgármester        jegyző 
 
A kivonat hiteléül: 
 

 





DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

Tel.: 62/571-580, 62/571-584, e-mail: ph@deszk.hu 

          Ikt.sz.: D1/…../2022.    Tárgy: Illetmény, tiszteletdíj és költségtérítés 

megállapítása 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2022. január 1. napjától változott a polgármestereket és alpolgármestereket havonta megillető 

illetmény, tiszteletdíj és költségtérítés mértéke. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (4) 

bekezdés d) pontja értelmében „a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott 

összeg 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében.” 

(Mötv. 71. § (2) bek.: A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat 

polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 

1 300 000 forint.) 

 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján „a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású 

polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

 

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján „a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíja 90%-át.” 

Ugyanezen § (3) bekezdése rögzíti, hogy „a főpolgármester-helyettes, a főállású 

alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke 

havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult.” 

 

A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében 

az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I. 14.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 

lakos alatti települési önkormányzatok számára (a továbbiakban: önkormányzat) a 

polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében. 

 

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testületnek szükséges megállapítania a polgármester, 

valamint az alpolgármester 2022. január 01. napjától érvényes tiszteletdíját és 

költségtérítésének összegét. 

 

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés alapján a határozati javaslatok szerinti 

döntéseket meghozni szíveskedjen. 

 

Deszk, 2022. január 21. 

Tisztelettel:  

 

 

Király László 

        polgármester 



 
 

Kivonat 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. …. ... napján megtartott  testületi 

ülésén készült jegyzőkönyvéből. 
 

.../2022. (…...) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Illetmény, tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 
 

HATÁROZAT 
 

1. Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Király László polgármester 

havi illetményét 2022. január 01. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján bruttó 

780.000,-Ft-ban állapítja meg. 

 

2. Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Király László polgármester 

havi költségtérítését 2022. január 01. napjától a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 

bruttó 117.000,-Ft-ban állapítja meg. 
 
 
Erről értesül: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. Gazdasági Csoport 
5. Irattár 

K.m.f. 
 
 
KirályLászló s.k.     Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 
polgármester        jegyző 
 
A kivonat hiteléül: 



Kivonat 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. …. ... napján megtartott  testületi 

ülésén készült jegyzőkönyvéből. 
 

.../2022. (…...) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Illetmény, tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 
 

HATÁROZAT 
 

3. Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Brczán Krisztifor 

alpolgármester havi tiszteledíját 2022. január 01. napjától a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 

bruttó 351.000,-Ft-ban állapítja meg. 

 

4. Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Brczán Krisztifor 

alpolgármester havi költségtérítését 2022. január 01. napjától a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján 

bruttó 52.650,-Ft-ban állapítja meg. 
 
 
Erről értesül: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. alpolgármester 
3. jegyző 
4. Gazdasági Csoport 
5. Irattár 

K.m.f. 
 
 
KirályLászló s.k.     Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 
polgármester        jegyző 
 
A kivonat hiteléül: 
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL 
6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

Tel.: 62/571-580, 62/571-584, e-mail: ph@deszk.hu 

          Ikt.sz.: D1/…../2022.      Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonát képező 

víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek 

teljesítésének áttekintése 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A. AZ ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 
 

1. A települési önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyon üzemeltetése 

tárgyában létrejött víziközmű-üzemeltetési jogviszony rövid bemutatása 

(vagyonkezelési vagy bérleti üzemeltetési jogviszonyban történik-e, a jogviszony 

mikor jött létre, mekkora a települési önkormányzat tulajdoni részesedése az 

ALFÖLDVÍZ Zrt. törzsrészvényeiből) 
2. A települési önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyonra vonatkozóan 

aktuális vagyon értéke 1.365.749.883,-Ft. 
3. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. pénzügyi-gazdasági helyzete a Társaság által rendelkezésre 

bocsátott információk alapján az alaptőke leszállítását, valamint az ázsiós tőkeemelést 

követően sem kielégítő, a számítások szerint a Társaság 2021. II. félévében 

felszámolási helyzetbe kerül, ellehetetlenítve a hitelezői igények kielégítését. A 

Társaság jelenlegi helyzetében egy esetleges, lejárt kötelezettségek érvényesítésére 

irányuló jogi eljárás, vagy a pénzmozgásokban a tervezetthez képest bekövetkező, 

akár csekély mértékű eltérés más, a működéshez elengedhetetlen kiadások 

finanszírozását, így a működést lehetetlenítik el. A Társaság gazdasági helyzetének 

ismeretében az alaptőke további leszállítása önmagában nem megoldás a felszámolási 

helyzet elkerülésére és a fizetőképesség helyreállítására nem alkalmas. 

4. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. június 21-én 

VKEFFO/2144-5/2021. számon hivatalból vizsgálatot indított közérdekű üzemeltető 

kijelölését megelőző hatósági ellenőrzés lefolytatása – ALFÖLDVÍZ Regionális 

Víziközmű-szolgáltató Zrt. tárgyában. A VKEFFO/2144-16/2021. számú hatósági 

ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben a Hivatal megállapította, hogy a Vksztv. 32. § (1) 

bekezdésében foglalt közérdekű üzemeltető kijelölésére irányuló eljárás hivatalbóli 

megindításának feltételei jelenleg nem állnak fenn. 
5. A többségi tulajdonos önkormányzatok kezdeményezése megindult az egyeztetés az 

ALFÖLDVÍZ Zrt. integrációjáról. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2021. augusztus 10-i 

Közgyűlésén hozott döntések eredményeképpen, még aznap aláírásra került az 
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ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. között az Integrációs Programot 

megalapozó és megindító Együttműködési Megállapodás.  
6. 2021. augusztus 16. napján létrejött a Projekt Irányító Bizottság (továbbiakban: PIB) 

az ALFÖLDVÍZ Zrt, a Nemzeti Vízművek Zrt., továbbá az NVTNM és az 

önkormányzatok delegált tagjaiból. A PIB legfőbb feladatai az Integrációs Program 

részletes feladat- és ütemtervének kidolgozása és végrehajtása, a szükséges 

tranzakciós szerződések előkészítése. 

7. A PIB feladat és hatáskörében eljárva megbízást adott a Pons Válságkezelő Kft.-nek 

az ALFÖLDVÍZ Zrt. pénzügyi-gazdasági, jogi és műszaki átvilágítására. A 

cégértékelési gyorsjelentés 2021. október 29. napjára elkészült, azt a Pons Kft. a PIB 

elé terjesztette. 
8. A PIB a cégértékelési gyorsjelentés nyomán előkészített az integrációs javaslatot, 

valamint az önkormányzati víziközmű ellátási kötelezettség és az ahhoz szükséges, azt 

működtető vagyon Magyar Államra történő átruházásáról szóló megállapodás 

tervezetét elfogadta. 

B. A JOGI HÁTTÉR BEMUTATÁSA: 
 

A víziközmű vagyon jogi helyzete és e vagyonhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek: 
 

1. A víziközmű fogalma:  
 

Olyan közcélú vízilétesítmény, amely 
a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az 

ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -

elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a 

tűzivíz biztosítását vagy 
b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-

elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, 

elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz 

hasznosítását, elhelyezését szolgálja. 

ld.: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 

20. pont 
 

2. A víziközművek tulajdoni helyzete 
 

Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. 
 

Az állami tulajdonú víziközmű felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

gyakorolja. 
 

A víziközmű-vagyon tulajdonjogát az ellátásért felelősök (állam vagy települési 

önkormányzat) egymás között térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel 

átruházhatják. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából 

közcélú adománynak minősül. 

ld.: Vksztv. 5/H. § (2) és (8)-(9) bekezdései és a 6. § (1) és (3) bekezdései 
 

3. A víziközműhöz kapcsolódó ellátási felelősség tartalma: 
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A közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos 

víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzésének kötelezettsége, amely az államot vagy a helyi 

önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terheli. 

ld.: Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pont 
 

Víziközmű-szolgáltatási feladatok tartalma: 

- víziközmű-működtetés: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű-fejlesztéssel 

kapcsolatos tevékenységek összessége, 
- víziközmű-fejlesztés: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási 

tevékenység, mely célja szerint: 
 új víziközmű létesítését,  

 a meglévő víziközmű bővítését,  
 rekonstrukcióját és  
 pótlását is magába foglalhatja, 

A fentieken túl az ellátásért felelős kötelezettsége a víziközműhöz kapcsolódóan az alábbi 

feladatok elvégzése is: 
 

 köteles megteremteni a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit, ennek 

keretében pedig: 

 víziközművet létesít és tart fenn,  

 a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban álló víziközmű tulajdonjogát megszerzi,  

 nyilvántartja a tulajdonában álló víziközműveket, 

 víziközmű-fejlesztés útján gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt 

minőségi paraméterekkel történő biztosításáról, 

 végrehajtja a jogszabályokból és a hatósági határozatokból a rá háramló feladatokat. 

 az ellátási területen köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználók a víziközmű-

szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe 

tudják venni; 

 kiválasztja a víziközmű üzemeltetését ellátó víziközmű-szolgáltatót, és a víziközmű 

vagyon üzemeltetésére üzemeltetési jogviszonyt létesít 
 a víziközmű-szolgáltató útján gondoskodik a közműves ivóvízigények kielégítéséről, a 

szennyvíz törzshálózatba bocsátott szennyvizek elvezetéséről, tisztításáról és 

környezetvédelmi követelmények szerinti elhelyezéséről, 

 figyelemmel kíséri a víziközmű-szolgáltató üzemeltetési szerződésből és jogszabályból 

fakadó víziközmű-üzemeltetési tevékenységét és az e célra rendelt pénzeszközök 

felhasználását 

ld.: Vksztv. 2. § 21. és 22. pontok továbbá a Vksztv. 5/F. § (1)-(3) bekezdései 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdés 21. pont szerint a helyi önkormányzat feladatát 

képezi víziközmű-szolgáltatás biztosítása akkor, ha a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 

A fentiek alapján is megállapítható, hogy DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  Deszk 

közigazgatási területén belül a víziközmű-szolgáltatás biztosítása tekintetében ellátásért 

felelősnek minősül. 

 

4. A fel nem használt víziközmű-fejlesztési források helyzete 
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A Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése alapján Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon 

(2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan a 18. § szerinti víziközmű-

fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől 

nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési 

források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és az állam képviseletében eljáró 

szervezet írásban megállapodik. 
 
 

(Vksztv. 5/H. § (1) Egy víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről - ideértve a közös 

ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszert is - egy üzemeltetési szerződés 

rendelkezhet. 

(2) Az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló 

víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 

átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az 

állammal közös tulajdonnal rendelkezik. 

(3) Ha víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős önkormányzat is tulajdonnal rendelkezik, 

az ellátásért felelős önkormányzatok egyhangú döntéssel a víziközmű-rendszer, illetve a 

tulajdonukban álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási 

értéken történő átvezetéssel is átruházhatják az államra.” 

 

 

C. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VÍZKÖZMŰVAGYON 

FORGALOMKÉPESSÉGE: 
 

A helyi önkormányzat tulajdonában álló víziközmű a helyi önkormányzat korlátozottan 

forgalomképes törzsvagyonát képezi.  
 

ld.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. § (5) 

bekezdés a) pont 
 

E korlátozottan forgalomképes törzsvagyon-elem és annak részei ugyanakkor az állam javára 

átruházhatók; ennek lehetőségét teremti meg ugyanis általános jellegű szabályozással az Nvt. 

14. § (1) bekezdése, speciális jellegű szabályozással pedig a fent már idézett Vksztv. 5/H. § 

(2) bekezdése.  
 

(Nvt. 14. § (1) bekezdés „Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi 

önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi 

önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz 

szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő 

tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a 

rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat 

részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz 

szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra.”) 
 

D. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A 

TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VÍZIKÖZMŰVAGYON ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ 

ELLÁTÁSI FELELŐSSÉG ÁTRUHÁZÁSA TEKINTETÉBEN 
 

2020 decemberében az állami víziközmű-stratégiai célkitűzésekkel összhangban létrejött a 

100%-os állami tulajdonban álló Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
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továbbiakban: NVZrt.), amely cég arra hivatott, hogy az állami tulajdonú víziközmű felett, 

valamint az állami tulajdoni részesedésekhez kapcsolódóan az államot megillető tulajdonosi 

jogok és kötelezettségek összességét gyakorolja. 
 

A Vksztv. módosításával megnyílt annak a lehetősége, hogy az önkormányzat az őt terhelő 

ellátási felelősséget az NVZrt. útján a Magyar Államra ruházza át.  
 

A jogszabály rendelkezései, illetve a PIB javaslat alapján az ellátási felelősség Magyar 

Állam általi átvételére csak akkor kerülhet sor, ha ezzel együtt az önkormányzat a 

tulajdonában álló víziközmű-vagyont, továbbá e vagyon működtetéséhez 

elengedhetetlenül szükséges, meglévő informatikai és egyéb eszközök tulajdonjogát is 

átruházza a Magyar Állam javára térítésmentes vagyonátadás címén, valamint az 

önkormányzat tulajdonát képező ALFÖLDVÍZ Zrt. törzsrészvényeknek a Magyar 

Állam javára történő ingyenes átruházása is megtörténik. 
 

A Magyar Állam képviseletében eljáró NV Zrt. a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó 

ellátásért felelősség átadásához kapcsolódóan Integrációs Programot dolgozott ki az ellátásért 

felelős önkormányzatok közreműködésével. 
 

Az Integrációs Programban történő részvétel az önkormányzatok részéről teljesen önkéntes 

alapon történik, vagyis a jelen előterjesztés mellékletét képező átruházási megállapodásban 

kizárólag akkor vesz részt, ha erről a Képviselő-testület meghozza a jelen előterjesztés részét 

képező határozati javaslat szerinti határozatát. 

 

Az Integrációs Program soron következő lépése, hogy az ellátásért felelős önkormányzatok a 

tulajdonukban álló víziközmű és azt működtető vagyont ingyenesen a Magyar Államra 

ruházzák a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás keretében. 
 

Vagyonkezelésbe adás szabályozása:  
 

Az Nvt. 11. § (1) bekezdése alapján „a vagyonkezelői jog az (5) bekezdésben meghatározott 

kivétellel vagyonkezelési szerződéssel jön létre. A nemzeti vagyon tekintetében 

vagyonkezelési szerződés az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel, továbbá a 12. §-ban 

foglaltak szerinti korlátozásokkal, kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont aa)-ag) 

alpontjában, valamint b) és c) alpontjában felsorolt személyekkel köthető, és a vagyonkezelői 

jog kizárólag általuk gyakorolható.” 
 

(Nvt. 3. § (1) bek. 19. vagyonkezelő: 
„b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: 
ba) állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi vagy nemzetiségi 

önkormányzati társulás, valamint ezek fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény, 

bb) költségvetési szerv, 

bc) köztestület, 

bd) a ba) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os 

tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 
be) a bd) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó 

szervezet.”) 
 

Nvt. 11. § (3) bekezdés „A vagyonkezelési szerződés, valamint a haszonélvezeti jogot alapító 

szerződés versenyeztetés nélkül köthető.” 
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Nvt. 11. § (8) bek. „A vagyonkezelőt - ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés 

másként nem rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos 

kötelezettségei - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-

készítési kötelezettséget is - azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 

közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, 

vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára 

alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre a (9) bekezdésben foglalt kivétellel nem 

ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint 
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a 

vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem 

adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban 

feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen 

okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz 

történő hozzájárulást.” 
 

Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés, minősített döntés szükséges. 
 
Deszk, 2022. január 25. 

. 

 

           Király László 
polgármester 
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Kivonat 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. …. ... napján megtartott  testületi zárt 

ülésén készült jegyzőkönyvéből. 
 

.../2022. (…...) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Erről értesül: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2.3. jegyző 
4. Gazdasági Csoport 
5. Irattár 

K.m.f. 
 
 
KirályLászló s.k.     Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 
polgármester        jegyző 
 

A kivonat hiteléül: 
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Tisztelt Részvényes! 

 

 

A Projekt Irányító Bizottság megbízásából mellékelten megküldöm az ALFÖLDVÍZ Zrt. 

állami integrációjával kapcsolatos anyagokat, a PIB tájékoztató levelét, az 

Önkormányzat és az NV Zrt. között kötendő tranzakciós szerződés tervezetét, 

továbbá a tranzakciós szerződés megkötéséhez szükséges önkormányzati 

előterjesztés tervezetét. 

 
 
 

Tisztelt Részvényes! 

 

 

Amennyiben a tranzakciós szerződés alapadatinak megadásában segítséget 

igényelnek, kérem keressenek bennünket az alábbi elérhetőségeken:  

Tel.:  66/523-210 

e-mail: cegvezetes@alfoldviz.hu 

 
 
 
 
 
 
KELT:  Békéscsaba, 2021.12.15 

  

Tisztelettel:  

Nagy László 

vezérigazgató 

 
KAPJA:  Tulajdonos önkormányzatok   
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TÁR G Y :  Önkormányzatok tájékoztatása az integrációs javaslatról, valamint a tranzakciós 

szerződéstervezet megküldése - PIB 
  



Intézmény szerinti eszközök listája

Főkönyvi

szla.

szám

Főkönyv

évszáma

Megnevezés

(intézményi)
Azonosítók

Nyilván-

tartásba

vétel ideje

Aktiválás

kelte

Állományba

vétel

típusa

Bruttó

érték

Érték-

csökkenés

Nettó

Érték (Könyv 

szerinti érték)

Maradvány

érték

Megnevezés

(számla szerinti)
Kategória

Leírási

kulcs

(%)

M.e. Eszköztípus Megjegyzés

1218482

1218482 2021

Havaria rekonstrukció - Deszk, 

Alkotmány u. 30 szennyvíz 

bekötővezeték építési 

rekonstrukciója - 2019. II. félév

Leltáriszám:28042

Vonalkód:2804227144191

2020-05-12 2020-05-12

Aktiválás 

idegen 

kivitelezésű 

beruházásbó

l

413 110 11 463 401 647 0

Havaria rekonstrukció - 

Deszk, Alkotmány u. 30 

szennyvíz bekötővezeték 

építési rekonstrukciója - 

2019. II. félév

1805 - Szennyvíz 2.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1218482 2021

Havaria rekonstrukció- Deszk, 

Táncsics M.u.30. ivóvíz vezeték 

rekonstrukció

Leltáriszám:27654

Vonalkód:2765424240363

2019-10-18 2019-10-18

Aktiválás 

idegen 

felújításból

77 250 3 016 74 234 0

Havaria rekonstrukció- 

Deszk, Táncsics M.u.30. 

ivóvíz vezeték 

rekonstrukció

180 - Közmű hálózat 2.00 db
Nagy értékű 

eszközök

Önkorm.vagyont érintő, hibaelhárítást 

meghaladó rekonstrukció elvégzése 

2019.I. félév

1218482 2021
"Kv" 7.lap, Tároló: Víztorony - 

térfogata: 100 m3

Leltáriszám:I/229/Kv/7

Helyrajzi sz.:1095

Kataszter:229-K-7

Egyéb azonosító:Deszk MóRA 

UTCA    1-

Nyilvántartási szám:I/229/Kv/7

2018-01-01 1997-10-29 Nyitás 526 552 862 99 869 968 426 682 894 0 Vízmű

18 - Különféle egyéb 

építmények aktivált 

állományának értéke

3.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1218482 2021
"Ks" 4.lap, Átemelő kapacitása: 95 

m3/óra

Leltáriszám:I/229/Ks/4

Helyrajzi sz.:1095

Kataszter:229-K-4

Egyéb azonosító:Deszk MóRA 

UTCA    1-

Nyilvántartási szám:I/229/Ks/4

2018-01-01 1997-10-29 Nyitás 1 217 131 583 282 908 069 934 223 514 0 Vízmű

18 - Különféle egyéb 

építmények aktivált 

állományának értéke

3.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1218483

1218483 2021
Ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció 

Táncsics M. u. 27.

Leltáriszám:28350

Vonalkód:2835010823019

2020-10-08 2020-10-08

Aktiválás 

befejezetlen 

beruházásbó

l - tárgyévi 

beruházásbó

l

98 770 1 936 96 834 0

Ivóvíz bekötővezeték 

rekonstrukció Táncsics M. 

u. 27.

180 - Közmű hálózat 2.00 db
Nagy értékű 

eszközök
Táncsics M. u. 27.

1218483 2021
Ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció 

Táncsics M. u. 22.

Leltáriszám:28349

Vonalkód:2834990787107

2020-10-08 2020-10-08

Aktiválás 

befejezetlen 

beruházásbó

l - tárgyévi 

beruházásbó

l

98 770 1 936 96 834 0

Ivóvíz bekötővezeték 

rekonstrukció Táncsics M. 

u. 22.

180 - Közmű hálózat 2.00 db
Nagy értékű 

eszközök
Táncsics M. u. 22.

1218483 2021
Ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció 

Fenyő utca 10.

Leltáriszám:28348

Vonalkód:2834726556034

2020-10-08 2020-10-08

Aktiválás 

befejezetlen 

beruházásbó

l - tárgyévi 

beruházásbó

l

98 770 1 936 96 834 0

Ivóvíz bekötővezeték 

rekonstrukció Fenyő utca 

10.

180 - Közmű hálózat 2.00 db
Nagy értékű 

eszközök
Fenyő utca 10.

1218483 2021
Ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció 

Széchenyi u. 20.

Leltáriszám:28347

Vonalkód:2834743850064

2020-10-08 2020-10-08

Aktiválás 

befejezetlen 

beruházásbó

l - tárgyévi 

beruházásbó

l

98 770 1 936 96 834 0

Ivóvíz bekötővezeték 

rekonstrukció Széchenyi u. 

20.

180 - Közmű hálózat 2.00 db
Nagy értékű 

eszközök
Széchenyi utca 20.

1218483 2021
Havaria rekonstrukció Deszk, 

Fenyő utca 11. ivóvíz beköt

Leltáriszám:28041

Vonalkód:2804185648867

2020-05-21 2020-05-21

Egyéb 

állományba 

vétel

78 000 2 126 75 874 0

Havaria rekonstrukció 

Deszk, Fenyő utca 11. 

ivóvíz beköt

180 - Közmű hálózat 2.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1218483 2021
Havaria rekonstrukció- Deszk, 

Május 1 u. 11/a.

Leltáriszám:27095

Vonalkód:1392029880080

2019-06-20 2019-06-20

Aktiválás 

idegen 

felújításból

3 298 864 150 571 3 148 293 0
Havaria rekonstrukció- 

Deszk, Május 1 u. 11/a.
180 - Közmű hálózat 2.00 db

Nagy értékű 

eszközök

Önkorm.vagyont érintő, hibaelhárítást 

meghaladó rekonstrukció

1218483 2021

Deszk, Szegedinác Péró utca 2. 

szám előtt lévő NA 80 tűzcsap 

cseréje.

Leltáriszám:1207

Vonalkód:4743599242065

2018-09-01 2018-09-01

Aktiválás 

befejezetlen 

beruházásbó

l - tárgyévi 

beruházásbó

l

371 500 22 901 348 599 0

Deszk, Szegedinác Péró 

utca 2. szám előtt lévő NA 

80 tűzcsap cseréje.

1805 - Szennyvíz 2.00 db
Nagy értékű 

eszközök

Deszk, Szegedinác Péró utca 2. szám 

előtt lévő NA 80 tűzcsap cseréje.

12198482

12198482 2021
Deszk, Fenyő utca u.3. sz. ing.l 

ivóvíz bekötővez. rekonstrukció

Leltáriszám:27366

Vonalkód:3708430776372

Helyrajzi sz.:992/

Nyilvántartási szám:I/208/F/2

2019-04-23 2019-04-23

Aktiválás 

idegen 

felújításból

78 750 78 750 0 0

Deszk, Fenyő utca u.3. sz. 

ing.l ivóvíz bekötővez. 

rekonstrukció

180 - Közmű hálózat 0.00 db
Nagy értékű 

eszközök

Korábbi Ságvári, jelenleg Fenyő u. 3. 

szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték 

rekonstrukciója a Havaria építési 

rekonstrukció keretében

12198483

Üzemeltetésbe, kezelésbe adott víziközmű létesítmények analitikus nyilvántartása 2021. szeptember 30-i állapot szerint – Deszk Község Önkormányzata

Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke

Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke

oldal: 1/7
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12198483 2021
Tolózár csere - Alkotmány u.-Május 

1 u. sarok

Leltáriszám:1206

Vonalkód:4138808668125

Helyrajzi sz.:1095/

2018-09-01 2018-09-01

Aktiválás 

befejezetlen 

beruházásbó

l - tárgyévi 

beruházásbó

l

156 025 156 025 0 0
Tolózár csere - Alkotmány 

u.-Május 1 u. sarok
1805 - Szennyvíz Azonnali db

Kis értékű 

eszközök (2014-

től)

12198483 2021
Szennyvízátemelő szerelvényakna 

Kossuth köz

Leltáriszám:1204

Vonalkód:1079611655790

Helyrajzi sz.:1095/

2018-09-01 2018-09-01

Aktiválás 

befejezetlen 

beruházásbó

l - tárgyévi 

beruházásbó

l

40 587 40 587 0 0

Szennyvízátemelő 

szerelvényakna Kossuth 

köz

1805 - Szennyvíz Azonnali db

Kis értékű 

eszközök (2014-

től)

131812

131812 2021

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vezérlőszekrény lorróziómentes 

HM-KOR-,

Leltáriszám:6100000700198

Gyáriszám:0111/2006

Nyilvántartási szám:E/412

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 76 000 74 362 1 638 0

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vezérlőszekrény 

lorróziómentes HM-KOR-,

20 - Informatikai 

eszközök
14.50 db

Nagy értékű 

eszközök

131822

131822 2021
Szennyvízátemelő szivattyú - Béke 

utcai átemelőhöz

Leltáriszám:1219

Vonalkód:9383082241285

Gyáriszám:2018318182

2018-12-04 2018-12-03

Aktiválás 

befejezetlen 

beruházásbó

l - tárgyévi 

beruházásbó

l

220 000 205 068 14 932 0

Szennyvízátemelő 

szivattyú - Béke utcai 

átemelőhöz

232 - Műszaki 

berendezések
33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

Alföldvíz Zrt-nek üzemeltetésre átadásra 

került

Típusa: ProMinent Gamma /X 

(GMXA0424PPT20000UA11300EN)

13198111

13198111 2021
Víz_Immat.jav_RFN_Elosztás PLC 

program,

Leltáriszám:7111000700127

Nyilvántartási szám:E/401

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 8 500 8 500 0 0
Víz_Immat.jav_RFN_Elosz

tás PLC program,

20 - Informatikai 

eszközök
33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

13198111 2021
Víz_Immat.jav_RFN_Termelés 

Windows XP Home Edition,

Leltáriszám:7111000700167

Gyáriszám:00043-737-913-936

Nyilvántartási szám:E/404

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 5 700 5 700 0 0

Víz_Immat.jav_RFN_Term

elés Windows XP Home 

Edition,

20 - Informatikai 

eszközök
33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

13198111 2021
Víz_Immat.jav_RFN_Termelés PLC 

program,

Leltáriszám:7111000700154

Nyilvántartási szám:E/402

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 8 500 8 500 0 0
Víz_Immat.jav_RFN_Term

elés PLC program,

20 - Informatikai 

eszközök
33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

13198111 2021
Szv._Immat.jav._RFN_Elvezetés 

PLC program,

Leltáriszám:7111000700049

Nyilvántartási szám:E/421

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 2 300 2 300 0 0
Szv._Immat.jav._RFN_Elv

ezetés PLC program,

20 - Informatikai 

eszközök
33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

13198111 2021
Víz_Immat.jav_RFN_Termelés 

Folyamatirányítási szoftver Merz,

Leltáriszám:7111000700168

Nyilvántartási szám:E/405

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 114 000 114 000 0 0

Víz_Immat.jav_RFN_Term

elés Folyamatirányítási 

szoftver Merz,

20 - Informatikai 

eszközök
33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

13198111 2021
Szv._Immat.jav._RFN_Elvezetés 

PLC program,

Leltáriszám:7111000700050

Nyilvántartási szám:E/422

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 10 600 10 600 0 0
Szv._Immat.jav._RFN_Elv

ezetés PLC program,

20 - Informatikai 

eszközök
33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

13198111 2021
Víz_Immat.jav_RFN_Termelés 

Windows XP Home Edition,

Leltáriszám:7111000700163

Gyáriszám:00043-737-913-935

Nyilvántartási szám:E/403

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 5 700 5 700 0 0

Víz_Immat.jav_RFN_Term

elés Windows XP Home 

Edition,

20 - Informatikai 

eszközök
33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

13198111 2021
Szv._Immat.jav._RFN_Elvezetés 

PLC program,

Leltáriszám:7111000700046

Nyilvántartási szám:E/418

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 3 300 3 300 0 0
Szv._Immat.jav._RFN_Elv

ezetés PLC program,

20 - Informatikai 

eszközök
33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

13198111 2021
Szv._Immat.jav._RFN_Elvezetés 

PLC program,

Leltáriszám:7111000700047

Nyilvántartási szám:E/419

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 2 000 2 000 0 0
Szv._Immat.jav._RFN_Elv

ezetés PLC program,

20 - Informatikai 

eszközök
33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

13198111 2021
Szv._Immat.jav._RFN_Elvezetés 

PLC program,

Leltáriszám:7111000700048

Nyilvántartási szám:E/420

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 4 900 4 900 0 0
Szv._Immat.jav._RFN_Elv

ezetés PLC program,

20 - Informatikai 

eszközök
14.50 db

Nagy értékű 

eszközök

13198112

13198112 2021

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vezérlőszekrény korróziómentes 

HM-KOR,

Leltáriszám:6100000700195

Gyáriszám:0113/2006

Nyilvántartási szám:E/406

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 52 000 52 000 0 0

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vezérlőszekrény 

korróziómentes HM-KOR,

20 - Informatikai 

eszközök
14.50 db

Nagy értékű 

eszközök

1319812

1319812 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Telemecanique TWIDO PLC,

Leltáriszám:6500000700175

Nyilvántartási szám:E/469

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 84 000 84 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Telemecanique TWIDO 

PLC,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021
Víz_Gép_RFN_Elosztás Getnet 

switch GS-115P,

Leltáriszám:7250000700046

Gyáriszám:GS115P9CMA01127

Nyilvántartási szám:E/438

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 1 700 1 700 0 0
Víz_Gép_RFN_Elosztás 

Getnet switch GS-115P,
209 - Egyéb perifériák 33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021

Víz_Gép_RFN_Elosztás 

Telemecanique Twido PLC 

TWDLCAE40DRF,

Leltáriszám:6500000700262

Gyáriszám:21063300075

Nyilvántartási szám:E/436

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 37 000 37 000 0 0

Víz_Gép_RFN_Elosztás 

Telemecanique Twido PLC 

TWDLCAE40DRF,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Telemecanique TWIDO PLC,

Leltáriszám:6500000700172

Gyáriszám:31061600085

Nyilvántartási szám:E/466

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 38 000 38 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Telemecanique TWIDO 

PLC,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök értéke

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök értéke

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

oldal: 2/7
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Intézmény szerinti eszközök listája

Főkönyvi

szla.

szám

Főkönyv

évszáma

Megnevezés

(intézményi)
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kulcs

(%)

M.e. Eszköztípus Megjegyzés

1319812 2021

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Szünetmentes tápegység 1200VA 

Pannon P,

Leltáriszám:6300000700032

Gyáriszám:1AAJ110116007010

Nyilvántartási szám:E/442

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 11 400 11 400 0 0

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Szünetmentes tápegység 

1200VA Pannon P,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Telemecanique TWIDO PLC,

Leltáriszám:6500000700170

Gyáriszám:31061600022

Nyilvántartási szám:E/464

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 14 800 14 800 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Telemecanique TWIDO 

PLC,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021
Víz_Gép_RFN_Elosztás SIM 

kártya,

Leltáriszám:6610000700003

Nyilvántartási szám:E/437

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 1 000 1 000 0 0
Víz_Gép_RFN_Elosztás 

SIM kártya,
209 - Egyéb perifériák 33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021
Víz_Gép_RFN_Termelés Fujitsu 

Siemens 17" LCD monitor L7ZA,

Leltáriszám:7220000700020

Gyáriszám:YETA304815

Nyilvántartási szám:E/445

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 6 800 6 800 0 0

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Fujitsu Siemens 17" LCD 

monitor L7ZA,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021
Víz_Gép_RFN_Elosztás Wismo 

Wavecom Fastrack GSM modem,

Leltáriszám:6200000700142

Gyáriszám:352129002245794

Nyilvántartási szám:E/439

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 11 400 11 400 0 0

Víz_Gép_RFN_Elosztás 

Wismo Wavecom Fastrack 

GSM modem,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Folyamatirányító számítógép 

Fujitsu Siemens,

Leltáriszám:7210000700023

Gyáriszám:YB2N012210

Nyilvántartási szám:E/443

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 57 000 57 000 0 0

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Folyamatirányító 

számítógép Fujitsu 

Siemens,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Telemecanique TWIDO PLC,

Leltáriszám:6500000700173

Gyáriszám:31062000872

Nyilvántartási szám:E/467

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 17 800 17 800 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Telemecanique TWIDO 

PLC,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021
Víz_Gép_RFN_Termelés Modem 

M2M,

Leltáriszám:6200000700141

Gyáriszám:357249013161049

Nyilvántartási szám:E/441

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 2 800 2 800 0 0
Víz_Gép_RFN_Termelés 

Modem M2M,
209 - Egyéb perifériák 33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Folyamatirányító számítógép 

Fujitsu Siemens,

Leltáriszám:7210000700024

Gyáriszám:YB2N012308

Nyilvántartási szám:E/444

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 57 000 57 000 0 0

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Folyamatirányító 

számítógép Fujitsu 

Siemens,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021
Víz_Gép_RFN_Termelés Modem 

ADSL2+D-Link,

Leltáriszám:6200000700140

Gyáriszám:0026560C2728

Nyilvántartási szám:E/440

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 3 400 3 400 0 0
Víz_Gép_RFN_Termelés 

Modem ADSL2+D-Link,
209 - Egyéb perifériák 33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Vegyszeradagoló elektronika,

Leltáriszám:6500000700174

Nyilvántartási szám:E/468

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 14 000 14 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Vegyszeradagoló 

elektronika,

20 - Informatikai 

eszközök
14.50 db

Nagy értékű 

eszközök

1319812 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Vegyszeradagoló elektronika,

Leltáriszám:6500000700171

Nyilvántartási szám:E/465

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 13 000 13 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Vegyszeradagoló 

elektronika,

20 - Informatikai 

eszközök
14.50 db

Nagy értékű 

eszközök

13198211

13198211 2021
Víz_Gép_RFN_Termelés Grundfos 

frekvenciaváltó 18,5 kW CUE202,

Leltáriszám:6220000700080

Gyáriszám:012715G209

Nyilvántartási szám:E/390

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 228 000 228 000 0 0

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Grundfos frekvenciaváltó 

18,5 kW CUE202,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

13198211 2021
Víz_Gép_RFN_Termelés 

Búvárszivattyú EMU,

Leltáriszám:5103000700127

Nyilvántartási szám:E/398

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 100 000 100 000 0 0
Víz_Gép_RFN_Termelés 

Búvárszivattyú EMU,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

13198211 2021

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Búvárszivattyú GRUNDFOS SP 46-

5,

Leltáriszám:5103000700130

Nyilvántartási szám:E/400

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 3 080 000 3 080 000 0 0

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Búvárszivattyú 

GRUNDFOS SP 46-5,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

13198211 2021
Víz_Gép_RFN_Termelés Grundfos 

lágyindító MP 204,

Leltáriszám:6200000700136

Gyáriszám:0686

Nyilvántartási szám:E/389

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 57 000 57 000 0 0

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Grundfos lágyindító MP 

204,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

13198211 2021

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Búvárszivattyú GRUNDFOS SP 60-

6,

Leltáriszám:5103000700129

Nyilvántartási szám:E/399

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 3 080 000 3 080 000 0 0

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Búvárszivattyú 

GRUNDFOS SP 60-6,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

13198212

13198212 2021

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vezérlőszekrény korróziómentes 

HM-KOR,

Leltáriszám:6100000700196

Gyáriszám:0115/2006

Nyilvántartási szám:E/407

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 34 000 34 000 0 0

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vezérlőszekrény 

korróziómentes HM-KOR,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

13198212 2021

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vegyszeradagoló elektronika 

szekrény X,

Leltáriszám:6100000700197

Nyilvántartási szám:E/408

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 9 000 9 000 0 0

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vegyszeradagoló 

elektronika szekrény X,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke
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M.e. Eszköztípus Megjegyzés

13198212 2021

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vezérlőszekrény korróziómentes 

HM-KOR,

Leltáriszám:6100000700200

Gyáriszám:0112/2006

Nyilvántartási szám:E/409

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 37 000 37 000 0 0

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vezérlőszekrény 

korróziómentes HM-KOR,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

13198212 2021

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vegyszeradagoló elektronika 

szekrény X,

Leltáriszám:6100000700201

Nyilvántartási szám:E/410

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 9 900 9 900 0 0

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vegyszeradagoló 

elektronika szekrény X,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

13198212 2021

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vezérlőszekrény korróziómentes 

HM-KOR,

Leltáriszám:6100000700202

Gyáriszám:0114/2006

Nyilvántartási szám:E/411

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 169 000 169 000 0 0

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 

Vezérlőszekrény 

korróziómentes HM-KOR,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822

1319822 2021

Szennyvízátemelő 

szerelvényaknában NA 80 golyós 

visszacsapó szelep

Leltáriszám:27309

Vonalkód:3296415987424

2018-10-01 2018-10-01

Aktiválás 

befejezetlen 

beruházásbó

l - tárgyévi 

beruházásbó

l

36 747 36 747 0 0

Szennyvízátemelő 

szerelvényaknában NA 80 

golyós visszacsapó szelep

232 - Műszaki 

berendezések
Azonnali db

Kis értékű 

eszközök (2014-

től)

1319822 2021
Grundfos Unilift AP 50B.50.08.A1 

szivattyú

Leltáriszám:27307

Vonalkód:4494401757139

2018-11-28 2018-11-28

Aktiválás 

befejezetlen 

beruházásbó

l - tárgyévi 

beruházásbó

l

139 826 139 826 0 0
Grundfos Unilift AP 

50B.50.08.A1 szivattyú

232 - Műszaki 

berendezések
Azonnali db

Kis értékű 

eszközök (2014-

től)

Szivattyú - csapadékvíz elvezetésére a 

Május 1 és a Széchenyi u. sarkára,  

üzemeltetésre átadva a Alföldvíz számára

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Wireless card,

Leltáriszám:7250000700003

Nyilvántartási szám:E/474

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 6 500 6 500 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Wireless card,
209 - Egyéb perifériák 33.00 db

Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés Racom 

rádió modem MR400,

Leltáriszám:6200000700049

Gyáriszám:5383632/11220

Nyilvántartási szám:E/473

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 86 000 86 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Racom rádió modem 

MR400,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Telemecanique TWIDO PLC,

Leltáriszám:6500000700169

Gyáriszám:31053700264

Nyilvántartási szám:E/463

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 25 000 25 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Telemecanique TWIDO 

PLC,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700303

Gyáriszám:9604778100000160

Nyilvántartási szám:E/485

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 840 000 840 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (2. szivattyú) 

Gru,

Leltáriszám:5200000700314

Gyáriszám:0753

Nyilvántartási szám:E/495

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 92 000 92 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (2. 

szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700263

Nyilvántartási szám:E/447

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 3 200 3 200 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés YAGI 

antenna,

Leltáriszám:6410000700173

Nyilvántartási szám:E/454

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 1 600 1 600 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

YAGI antenna,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés Racom 

rádió modem MR400,

Leltáriszám:6200000700048

Gyáriszám:5381632/11212

Nyilvántartási szám:E/472

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 19 000 19 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Racom rádió modem 

MR400,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Teljesítmény monitor/analizátor 

FANOX,

Leltáriszám:7310000700018

Gyáriszám:2604

Nyilvántartási szám:E/425

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 42 400 42 400 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Teljesítmény 

monitor/analizátor FANOX,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700308

Gyáriszám:9604778100000132

Nyilvántartási szám:E/489

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 820 000 820 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700299

Gyáriszám:9604778100000157

Nyilvántartási szám:E/481

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 800 000 800 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700260

Nyilvántartási szám:E/434

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 1 600 1 600 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700257

Nyilvántartási szám:E/431

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 2 000 2 000 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

oldal: 4/7
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1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú S1 134-H1,

Leltáriszám:5200000700294

Nyilvántartási szám:E/476

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 800 000 800 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú S1 134-

H1,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés UH 

szinttávadó Nivelco,

Leltáriszám:7500000700258

Nyilvántartási szám:E/432

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 105 000 105 000 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

UH szinttávadó Nivelco,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (1. szivattyú) 

Gru,

Leltáriszám:5200000700296

Gyáriszám:1404

Nyilvántartási szám:E/478

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 28 000 28 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (1. 

szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700262

Nyilvántartási szám:E/446

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 3 200 3 200 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700259

Nyilvántartási szám:E/433

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 1 600 1 600 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés Ethernet 

interfész ConneXum Twido,

Leltáriszám:7250000700004

Gyáriszám:21064508252

Nyilvántartási szám:E/475

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 8 700 8 700 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Ethernet interfész 

ConneXum Twido,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (2. szivattyú) 

Gru,

Leltáriszám:5200000700310

Gyáriszám:1549

Nyilvántartási szám:E/491

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 20 000 20 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (2. 

szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700256

Nyilvántartási szám:E/430

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 2 000 2 000 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700311

Gyáriszám:9604779700000077

Nyilvántartási szám:E/492

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 880 000 880 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 6 m-es 

horganyzott antennatartó oszlop,

Leltáriszám:6430000700039

Nyilvántartási szám:E/458

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 4 300 4 300 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

6 m-es horganyzott 

antennatartó oszlop,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés UH 

szinttávadó Nivelco,

Leltáriszám:7500000700264

Nyilvántartási szám:E/448

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 131 000 131 000 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

UH szinttávadó Nivelco,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Teljesítmény monitor/analizátor 

FANOX,

Leltáriszám:7310000700017

Gyáriszám:1506

Nyilvántartási szám:E/424

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 16 600 16 600 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Teljesítmény 

monitor/analizátor FANOX,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700266

Nyilvántartási szám:E/450

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 1 600 1 600 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Teljesítmény monitor/analizátor 

FANOX,

Leltáriszám:7310000700019

Gyáriszám:1506

Nyilvántartási szám:E/426

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 20 600 20 600 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Teljesítmény 

monitor/analizátor FANOX,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés YAGI 

antenna,

Leltáriszám:6410000700175

Nyilvántartási szám:E/456

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 2 000 2 000 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

YAGI antenna,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700265

Nyilvántartási szám:E/449

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 1 600 1 600 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 6 m-es 

horganyzott antennatartó oszlop,

Leltáriszám:6430000700040

Nyilvántartási szám:E/459

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 2 800 2 800 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

6 m-es horganyzott 

antennatartó oszlop,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (2. szivattyú) 

Gru,

Leltáriszám:5200000700301

Gyáriszám:0495

Nyilvántartási szám:E/483

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 16 000 16 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (2. 

szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Víz_Ingatlan_RFN_Termelés 

Vízmérő 80 mm MOM WS-MFD 

233,

Leltáriszám:2008000700028

Gyáriszám:28104758

Nyilvántartási szám:E/416

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 10 000 10 000 0 0

Víz_Ingatlan_RFN_Termel

és Vízmérő 80 mm MOM 

WS-MFD 233,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

oldal: 5/7
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1319822 2021

Víz_Ingatlan_RFN_Termelés 

Vízmérő 80 mm MOM WS-MFD 

233,

Leltáriszám:2008000700027

Gyáriszám:30173809

Nyilvántartási szám:E/415

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 10 000 10 000 0 0

Víz_Ingatlan_RFN_Termel

és Vízmérő 80 mm MOM 

WS-MFD 233,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Víz_Gép_RFN_Elosztás YAGI 

antenna,

Leltáriszám:6410000700326

Nyilvántartási szám:E/381

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 4 500 4 500 0 0
Víz_Gép_RFN_Elosztás 

YAGI antenna,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Víz_Ingatlan_RFN_Termelés 

Vízmérő 100 mm ABS,

Leltáriszám:2010000700025

Nyilvántartási szám:E/417

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 15 000 15 000 0 0
Víz_Ingatlan_RFN_Termel

és Vízmérő 100 mm ABS,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés YAGI 

antenna,

Leltáriszám:6410000700176

Nyilvántartási szám:E/457

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 3 600 3 600 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

YAGI antenna,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700267

Nyilvántartási szám:E/451

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 7 000 7 000 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (1. szivattyú) 

Gru,

Leltáriszám:5200000700300

Gyáriszám:0813

Nyilvántartási szám:E/482

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 16 000 16 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (1. 

szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés Panel 

antenna RIC/522C,

Leltáriszám:6410000700174

Gyáriszám:12CFFFFB778A/913

Nyilvántartási szám:E/455

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 4 000 4 000 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Panel antenna RIC/522C,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés YAGI 

antenna,

Leltáriszám:6410000700172

Nyilvántartási szám:E/453

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 2 600 2 600 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

YAGI antenna,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Siemens Sitrans átfolyásmérő 

mérőcső D,

Leltáriszám:7500000700255

Gyáriszám:7ME652 475702N428

Nyilvántartási szám:E/429

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 140 000 140 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Siemens Sitrans 

átfolyásmérő mérőcső D,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700312

Gyáriszám:9604779700000076

Nyilvántartási szám:E/493

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 880 000 880 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (2. szivattyú) 

Gru,

Leltáriszám:5200000700297

Gyáriszám:0740

Nyilvántartási szám:E/479

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 28 000 28 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (2. 

szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú S1 134-H1,

Leltáriszám:5200000700295

Nyilvántartási szám:E/477

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 800 000 800 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú S1 134-

H1,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (1. szivattyú) 

Gru,

Leltáriszám:5200000700309

Gyáriszám:1610

Nyilvántartási szám:E/490

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 20 000 20 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (1. 

szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Teljesítmény monitor/analizátor 

FANOX,

Leltáriszám:7310000700016

Nyilvántartási szám:E/423

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 29 000 29 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Teljesítmény 

monitor/analizátor FANOX,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 6 m-es 

horganyzott antennatartó oszlop,

Leltáriszám:6430000700042

Nyilvántartási szám:E/461

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 3 200 3 200 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

6 m-es horganyzott 

antennatartó oszlop,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (2. szivattyú) 

Gru,

Leltáriszám:5200000700306

Gyáriszám:1476

Nyilvántartási szám:E/487

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 40 800 40 800 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (2. 

szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 4 m-es 

horganyzott antennatartó oszlop,

Leltáriszám:6430000700041

Nyilvántartási szám:E/460

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 6 500 6 500 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

4 m-es horganyzott 

antennatartó oszlop,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700268

Nyilvántartási szám:E/452

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 7 000 7 000 0 0
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700302

Gyáriszám:96047781000001

Nyilvántartási szám:E/484

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 840 000 840 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

oldal: 6/7
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Intézmény szerinti eszközök listája

Főkönyvi

szla.

szám

Főkönyv

évszáma

Megnevezés

(intézményi)
Azonosítók

Nyilván-

tartásba

vétel ideje

Aktiválás

kelte

Állományba

vétel

típusa

Bruttó

érték

Érték-

csökkenés

Nettó

Érték (Könyv 

szerinti érték)

Maradvány

érték

Megnevezés

(számla szerinti)
Kategória

Leírási

kulcs

(%)

M.e. Eszköztípus Megjegyzés

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700307

Gyáriszám:9604778100000131

Nyilvántartási szám:E/488

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 820 000 820 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő Grundfos MP 

204,

Leltáriszám:5200000700313

Gyáriszám:1558

Nyilvántartási szám:E/494

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 92 000 92 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő 

Grundfos MP 204,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Siemens Sitrans átfolyásmérő 

mérőfej F,

Leltáriszám:7500000700254

Gyáriszám:F M MAGFLO MAG 

5000

Nyilvántartási szám:E/428

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 156 000 156 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Siemens Sitrans 

átfolyásmérő mérőfej F,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Teljesítmény monitor/analizátor 

FANOX,

Leltáriszám:7310000700020

Gyáriszám:4006

Nyilvántartási szám:E/427

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 93 000 93 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Teljesítmény 

monitor/analizátor FANOX,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés Racom 

rádió modem MR400,

Leltáriszám:6200000700047

Gyáriszám:5385632/11225

Nyilvántartási szám:E/471

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 16 000 16 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Racom rádió modem 

MR400,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés Racom 

rádió modem MR400,

Leltáriszám:6200000700046

Gyáriszám:5353631/11244

Nyilvántartási szám:E/470

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 27 800 27 800 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Racom rádió modem 

MR400,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Víz_Ingatlan_RFN_Termelés 

Vízmérő 80 mm BEDECO,

Leltáriszám:2008000700025

Nyilvántartási szám:E/413

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 10 000 10 000 0 0

Víz_Ingatlan_RFN_Termel

és Vízmérő 80 mm 

BEDECO,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (1. szivattyú) 

Gru,

Leltáriszám:5200000700305

Gyáriszám:1510

Nyilvántartási szám:E/486

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 40 800 40 800 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Szivattyú motorvédő (1. 

szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Víz_Ingatlan_RFN_Termelés 

Vízmérő 80 mm BEDECO,

Leltáriszám:2008000700026

Nyilvántartási szám:E/414

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 10 000 10 000 0 0

Víz_Ingatlan_RFN_Termel

és Vízmérő 80 mm 

BEDECO,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 6 m-es 

horganyzott antennatartó oszlop,

Leltáriszám:6430000700043

Nyilvántartási szám:E/462

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 5 800 5 800 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

6 m-es horganyzott 

antennatartó oszlop,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319822 2021

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700298

Gyáriszám:9604778100000133

Nyilvántartási szám:E/480

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 800 000 800 000 0 0

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Grundfos szivattyú 

SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 

berendezések és 

felszerelések aktivált 

állományának értéke

14.50 db
Nagy értékű 

eszközök

1319823

1319823 2021

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Schneider Electric Twido PLC 

TWDLCDE40,

Leltáriszám:6500000700291

Gyáriszám:8B1032302801032

Nyilvántartási szám:E/391

2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 37 000 37 000 0 0

Víz_Gép_RFN_Termelés 

Schneider Electric Twido 

PLC TWDLCDE40,

209 - Egyéb perifériák 33.00 db
Nagy értékű 

eszközök

1211482

1211482 2021

Havaria rekonstrukció elvégzése 

Deszk, Kossuth L.u. és Május 1. u. 

81. szám alatti ivóvíz 

bekötővezetékek cseréje

Leltáriszám:28511

Vonalkód:2851133442802

2021-03-01 2021-03-01

Aktiválás 

idegen 

kivitelezésű 

beruházásbó

l

395 560 4 638 390 922 0

Havaria rekonstrukció 

elvégzése Deszk, Kossuth 

L.u. és Május 1. u. 81. 

szám alatti ivóvíz 

bekötővezetékek cseréje

180 - Közmű hálózat 2.00 db
Nagy értékű 

eszközök

Az egyes vagyonelemek üzembe helyezés óta elvégzett értéknövelő beruházásáról Önkormányzatunknak nincs tudomása.

Víziközmű-vagyonhoz kapcsolódó szolgalmi jogokról Önkormányzatunknak nincs tudomása.

Deszk, 2021.10.26.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

oldal: 7/7
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M E G Á L L A P O D Á S  

 

 

amely létrejött egyrészről  

 

……… Önkormányzata (székhely: …………….; PIR azonosító: ……………….; 

képv.: …………….. polgármester), mint átruházó (a továbbiakban együttesen: 

Átruházó vagy Átadó) 

 

másrészről 

 

a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt. (székhely: 1118 

Budapest, Homonna utca 2-4.; cégjegyzékszám: 01-10-141112; adószám: 28950334-

2-43; képv.: Volencsik Zsolt Mihály), mint átvevő (a továbbiakban: NV Zrt. vagy 

Átvevő) 

 

továbbiakban Felek között, az alulírott napon, az alábbi feltételek szerint, ……………… 

Önkormányzata …………………. számú határozata alapján. 

 

A Felek megállapítják, hogy az Átadó és az Átvevő mindketten tagjegyzék szerinti tagjai a 

Gyulai Törvényszék Cégbíróságán 04-10-001580 cégjegyzékszámon nyilvántartott 

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 

(székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.). Átadó a 

társaságban............................................................%-os tulajdoni hányadot megtestesítő 

………….. db részvény tulajdonosa. A Magyar Állam 2021.11.17. napján 28,3436% 

tulajdoni hányaddal rendelkezik az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben. 

 

 

I. Preambulum – előzmények 

 

 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. pénzügyi-gazdasági helyzete az alaptőke leszállítását, valamint az 

ázsiós tőkeemelést követően sem volt kielégítő, a számítások szerint a Társaság 2021. II. 

félévében felszámolási helyzetbe került volna, ellehetetlenítve a hitelezői igények kielégítését. 

A Társaság jelenlegi helyzetében egy esetleges, lejárt kötelezettségek érvényesítésére irányuló 

jogi eljárás, vagy a pénzmozgásokban a tervezetthez képest bekövetkező, akár csekély 

mértékű eltérés más, a működéshez elengedhetetlen kiadások finanszírozását, így a működést 

lehetetlenítik el. A Társaság gazdasági helyzetének ismeretében az alaptőke további 

leszállítása önmagában nem megoldás a felszámolási helyzet elkerülésére és a fizetőképesség 

helyreállítására nem alkalmas. 2020 decemberében az állami víziközmű-stratégiai 

célkitűzésekkel összhangban létrejött a 100%-os állami tulajdonban álló NV Zrt., amely cég 

arra hivatott, hogy az állami tulajdonú víziközmű felett, valamint az állami tulajdoni 

részesedésekhez kapcsolódóan az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

összességét gyakorolja. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. helyzetét felismerve a társaságban részvényes 

önkormányzatok egy része integrációs megkereséssel fordult az NV Zrt.-hez. Ennek alapján 

az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. együttműködési megállapodást kötött 

annak érdekében, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. ellátási területén a víziközmű szolgáltatás 

működtetésére megoldási javaslatot dolgozzanak ki. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban. Vksztv.) 

2021.06.13. napján hatályba lépett módosítása értelmében az ellátásért felelős önkormányzat a 

víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát 
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térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha a 

víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik.  

 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. és az NV Zrt. között létrejött Együttműködési megállapodás célja az 

volt, hogy rögzítésre kerüljenek benne azok a keretek, amelyeken belül a Felek 

együttműködnek az integrációs célok előkészítése során, azok elérése érdekében, az alábbi 

területeken: 

a) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. vagyoni, pénzügyi, műszaki és jogi átvilágítása (a továbbiakban 

összefoglalóan: Átvilágítás), valamint az Átvilágítás feltételeinek, menetének és az 

azzal kapcsolatosan felmerülő költségek viselésének meghatározása. 

b) Az Átvilágítás eredményeként létrejövő jelentés észrevételezése, jóváhagyása 

módjának meghatározása. 

c) Az átvilágítási jelentés alapján a Feleknek az integráció további folyamatára 

vonatkozó közös javaslatának, az integráció feltételeit is tartalmazó megállapodások 

tervezetének összeállítása (a továbbiakban: Integrációs Javaslat). 

 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. jogi, pénzügyi-vagyoni és műszaki szempontú átvilágítása megtörtént, 

mely az alábbi területeket ölelte fel: 

 

a) a Társaság jogi átvilágítása; 

b) a Társaság pénzügyi átvilágítása; 

c) a Társaság tagjainak tulajdonában, de az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében 

(különösen vagyonkezelésében, bérletében) álló víziközművek műszaki átvilágítása; 

d) a Társaság tagjainak tulajdonában álló víziközműveket működtető vagyon átvilágítása; 

e) a Társaság tulajdonában álló működtető eszközök műszaki átvilágítása. 

 

A Projekt Irányító Bizottság az általa elfogadott Átvilágítási Jelentésről, az önkormányzatok 

részére tájékoztatást ad. Az Átadó önkormányzat a kapott tájékoztatások ismeretében úgy 

döntött, hogy részt vesz az integráció további folyamatában, a jelen megállapodás aláírásához 

így mind az Átadó, mind az Átvevő támogató döntése a Felek rendelkezésére áll. 

 

 

 

 

II. Részvény-átruházás 

 

1. Felek rögzítik, hogy az Átruházó kizárólagos tulajdonát képezi az ALFÖLDVÍZ Zrt. 

(székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) által kibocsátott, 4600 Ft, azaz négyezer-

hatszáz Forint névértékű, névre szóló, … db, …… sorszámú, nyomdai úton előállított, 

általános jogokat biztosító törzsrészvény (a jelen fejezetben a továbbiakban: Részvény). 

 

A jelen szerződéssel Átruházó az Átvevőre ingyenesen átruházza a ……db …… 

sorszámú, nyomdai úton előállított, általános jogokat biztosító törzsrészvényeket. Átvevő 

pedig megszerzi a Részvényt, amelynek az átruházással az Átvevő egyedüli tulajdonosa 

lesz. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályba lépésének napjától az Átadó 

tulajdonosi jogai az átadásra kerülő résvények tekintetében megszűnnek és a részvények a 

Magyar Állam tulajdonába kerülnek. A Magyar Állam tulajdonosi jogait a Vksztv. 87/D. § 

értelmében 2021. január 1. napjától a Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolja. 

Átadó kijelenti, hogy az átadott részvények per-, teher- és igénymentesek, illetve harmadik 

személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását 

korlátozná, vagy akadályozná. 
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2. Felek rögzítik, hogy Átvevő az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek jelenleg is részvényese, így a 

Részvény átruházásához az ALFÖLDVÍZ Zrt. Alapszabályának 19. §-ában foglaltakra 

tekintettel a részvénytársaság beleegyezése nem szükséges. 

 

A Részvény átruházásával az ahhoz tartozó valamennyi tulajdonosi jog és kötelezettség az 

Átvevőre száll át, aki jogait akkortól gyakorolhatja, amikor a részvénykönyvbe 

tulajdonosként bejegyzésre kerül. 

Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését 

követően haladéktalanul jogosult és köteles értesíteni az ALFÖLDVÍZ Zrt.-t a jelen 

részvényátruházásról, és kéri az Átadónak a részvénykönyvből való törlését, illetőleg az 

Átvevő részvénykönyvbe történő bevezetését. Átadó a részvénykönyvből való törléséhez 

és Átvevő részvénykönyvbe történő bejegyzéséhez jelen megállapodással kifejezetten és 

visszavonhatatlanul hozzájárul. 

 

Átvevő jogosult jelen megállapodás hatálybalépését követően kezdeményezni az illetékes 

cégbíróságnál a részesedéssel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlója személyében 

beállt változás átvezetését a cégjegyzékben. 

 

Átadó jelen Szerződés hatálybalépésekor haladéktalanul Átvevő részére, az Átvevő 

nevére szóló forgatmánnyal ellátva, átadja a Részvényeket. 

 

 

III. Víziközművek és víziközmű működtető eszközök átruházása, valamint az 

ellátásért való felelősség 

 

3. Felek rögzítik, hogy az ott megjelölt tulajdoni hányadban és könyv szerinti értéken az 

Átruházó tulajdonát képezik a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt 

víziközművek (a jelen fejezetben a továbbiakban: Víziközművek) és a jelen megállapodás 

2. sz. mellékletében felsorolt víziközmű működtető eszközök (a jelen fejezetben a 

továbbiakban: Működtető Eszközök). 

 

4. A jelen szerződés hatályba lépésének napjával Átruházó az Átvevőre ingyenesen 

átruházza, Átvevő pedig megszerzi a Víziközművek és a Működtető Eszközök 

tulajdonjogát. Átadó kijelenti, hogy az átadott Víziközművek és Működtető Eszközök a 

jelen megállapodásban rögzítetteken túlmenően per-, teher- és igénymentesek, illetve 

harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi 

joggyakorlását korlátozná, vagy akadályozná. 

 

5. Felek vállalják, hogy amennyiben a Víziközművek vagy a Működtető Eszközök 

bármelyike tulajdonjogának átruházáshoz valamely további nyilatkozat megtétele 

szükséges, azt egymás felhívására haladéktalanul megteszik. 

 

6. Felek rögzítik, hogy Átvevő a Magyar Állam, így a Vksztv. 6. § (1) bekezdése alapján a 

Víziközművek tulajdonjogának megszerzése a számára megengedett, a Nemzeti 

Vízművek Zrt. ugyanezen § (3) bekezdése alapján jár el. 

 

7. Felek rögzítik, hogy a Víziközművek és a Működtető Eszközök tulajdonjogának az 

Átvevőre történő átszállásával, az azt követő napon, a Vszktv. 5/H. § (6) bekezdése 
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alapján ellátásért felelősként az Átvevő lép az Átruházó helyébe. Átvevő kijelenti, hogy az 

ellátásért felelős jogait és kötelezettségeit ismeri, azok gyakorlását vállalja. 

 

8. Az Átadó, mint korábbi ellátásért felelős a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását 

követően haladéktalanul átadja az Átvevő, mint új ellátásért felelős részére a Vksztv. 61. § 

(1) bekezdése szerinti adatokat, valamint minden egyéb olyan adatot, amely az érintett 

víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez 

szükséges. 

 

 

IV. Járulékos kérdésekkel kapcsolatos rendelkezések 

 

9. Az ellátásért való felelősség átszállására, valamint Vksztv. 18.§-ban foglaltakra tekintettel, 

a Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése alapján a Felek rögzítik, hogy a víziközmű-fejlesztésre fel 

nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelős Átadótól nyilvántartási 

értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az Átvevőre száll. Az Átadó a jelen 

szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint 

víziközmű-szolgáltató az általa beszedett, de víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 

víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével az Átvevő felé számoljon el és az esetleges 

maradványt az Átvevő részére adja át. 

 

10. Az Átadó kijelenti és szavatol azért, hogy a víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 

források nyilvántartási értéke 3. sz. mellékletében szereplő összeggel azonos. 

 

11. Felek rögzítik, hogy az Átadó a 4. sz. mellékletében feltüntetett (lejárt) bérleti díj-

követelést tartja nyilván az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szemben, amit arra tekintettel nem 

érvényesített eddig, hogy az Átadó maga az ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényese. Tekintettel 

arra, hogy a díj kizárólag víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására fordítható, az 

Átadó az itt körülírt bérleti díj-követelésének általános forgalmi adót nem tartalmazó, 

nettó értékét a jelen megállapodás aláírásával az Átvevőre engedményezi 

 

12. Felek rögzítik, hogy a 5. sz. mellékletében megjelölt víziközművek pályázati 

támogatásból valósultak meg, amely projekt(ek) megvalósítása során az Átvevő az Átadó 

szerződéses jogutódjává válik, a pályázat(ok)ban és a kapcsolódó szerződésekben vállalt 

kötelezettségek Átvevőt terhelik, a jogosultságok őt illetik. Felek az ehhez szükséges 

jognyilatkozatokat kellő időben megteszik, a szükséges jóváhagyásokat beszerzik. 

 

V. Az átadás ellentételezése 

 

13. Felek rögzítik, hogy a II. és III. fejezetben rögzített átruházásokra a jelen fejezetben 

foglaltakra tekintettel ingyenesen, ellenérték nélkül kerül sor. Szintén ingyenesen, 

ellenérték nélkül valósul meg az IV. fejezetben említett engedményezés és jogutódlás. 

 

14. Átvevő vállalja, hogy amennyiben a jelen megállapodás hatályba lép, az ellátásért való 

felelősség terhének átszállásával, az ellátásbiztonság alapelvét szem előtt tartva megkezdi 

az ALFÖLDVÍZ Zrt. konszolidálását. 

 

15. Az Átadó kijelenti, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek az Átadó részvényesi tulajdonlása 

idején kialakult, a Preambulumban körülírt helyzetére tekintettel a jelen megállapodásban 

foglaltak teljesülése esetén az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szemben a jelen megállapodás 

hatályba lépésig a bérleti üzemeltetési szerződésből fakadóan, a közmű használatáért járó 
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bérleti díj-követelésének általános forgalmi adó tartalmán és a vagyonhasznosítási 

jutalékon felül új követelést nem támaszt. 

 

VI. Költségviselés 

 

16. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítése körében 

felmerült költségeiket maguk viselik. 

 

17. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgyát képező részvény-, valamint víziközmű 

és a víziközmű működtető vagyon átruházása az általános forgalmi adó szempontjából 

közcélú adománynak minősül. 

 

VII. Szavatosság 

 

18. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás és mellékletei az Átvilágítás alapján készültek. 

 

19. Felek rögzítik, hogy az Átadó az Átvilágítási foglaltakat a jelen megállapodás aláírását 

megelőzően kellő időben megismerte és lehetőséget kapott arra, hogy feltáró 

nyilatkozatban tájékoztassa Átvevőt a jelen megállapodás tárgyait érintő esetleges 

hibákról. 

 

20. Az Átadó – az előző pontban foglaltakra is figyelemmel – a legjobb tudomása és 

meggyőződése szerint kijelenti és megerősíti, hogy a jelen megállapodás mellékleteiben 

hiánytalanul és megfelelő jellemzőkkel, teljeskörűen került feltüntetésre minden, a jelen 

megállapodás tárgyát képező releváns adat, információ, ami szükséges a jelen 

megállapodás céljának teljesítéséhez, így különösen, de nem kizárólagosan az 

ALFÖLDVÍZ Zrt. által kibocsátott, az Átadó tulajdonában álló részvényekre vonatkozó 

információk, az Átruházó tulajdonát képező víziközművek és víziközmű működtető 

eszközök, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források, bérleti díj-követelések, 

pályázati projekt(ek). 

 

Az Átadó kijelenti továbbá, hogy a jelen megállapodás kapcsán átadott vagy átadandóként 

megjelölt dokumentumok, a megállapodásban és mellékleteiben, továbbá az átadott vagy 

átadandóként megjelölt dokumentumokban szereplő adatok megbízható, teljes körű 

információt tartalmaznak. 

  

Az Átadó szavatol azért, hogy könyveiben a jelen megállapodással átruházott vagyon 

helyes értékkel szerepel. 

 

21. Amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során vagy azt követően az 

Átruházó illetékességi területén olyan elmaradt szolgalmi jog alapítás (bejegyzés) 

szükségessége merül fel, ami kártalanítás alapját képezi harmadik személy javára, illetve 

amelyre harmadik személy kártalanítási igényt nyújt be, az Átadó vállalja az ezzel 

szükséges eljárást lefolytatni és a saját költségén a kártalanítási összeget és az ezzel járó 

költségeket a jogosultnak megfizetni, akkor is, ha a szolgalmi jog a Magyar Állam javára, 

az ALFÖLDVÍZ Zrt. joggyakorlásának feltüntetése mellett, kerül bejegyzésre az ingatlan-

nyilvántartásba. 

 

22. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése 

során vagy azt követően az Átvevő további, rendezetlen jogállású víziközművel érintett 

ingatlan vagy a víziközmű-szolgáltatás ellátásához szükséges vagyonelem létezéséről 

tudomást szerez, úgy vállalja, hogy ezen ingatlan(ok) és más vagyonelemek tulajdonjogát 
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saját költségén rendezi, és az ingatlan(ok)ra vonatkozóan ezt követően külön ingatlan-

nyilvántartási átvezetésre alkalmas megállapodást, az egyéb vagyonelemekre pedig a 

vagyonelem jellegéhez igazodó ingyenes tulajdon-átruházó megállapodást kötnek. 

 

 

23. A jelen fejezetben foglaltak megsértéséből adódóan felmerült felelősség az Átadót a 

szerződés hatályba lépésétől számított 1 évig, a jelen jogügylettel érintett ingatlanok 

kapcsán 5 évig terheli. 

 

VIII. Titoktartás 

 

24. Felek rögzítik, hogy üzleti titoknak minősítik az egymás közötti tárgyalások valamennyi 

részletét, ideértve a szerződés megkötését megelőzően, valamint annak hatálya alatt 

megtett bármely nyilatkozatot. 

 

25. A Felek kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot és védett ismeretet – a jelen 

megállapodásban foglalt eltérésekkel – titokban tartani. 

 

26. Nem vonatkozik titoktartási kötelezettség olyan információkra, amelyek a másik Fél 

igazolása alapján már az információk átadásakor köztudomásúvá váltak, tehát 

a. nyilvánosságra hozták, 

b. általánosan hozzáférhetővé tették őket, vagy 

c. már az átadás pillanatában általánosan ismertek voltak. 

 

27. A hatályba lépéshez szükséges tájékoztatást az Átvevő jogosult az ALFÖLDVÍZ Zrt. 

további részvényeseivel a jelen szerződéssel azonos tárgyban kötött megállapodásai 

alapján ezen további részvényesek számára megadni. 

 

28. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásra a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/I. § (2) bekezdése, valamint 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 27. § (3) bekezdése és 32. §-a vonatkozik. 

 

29. A Felek kötelezettséget vállalnak a bizalmasan kezelendő információk biztonságos 

megőrzésére. A szerződés teljesülésével az írásos információkat, illetve a titoktartási 

kötelezettség tárgyát képező információkat, dokumentumokat teljes egészében vissza kell 

szolgáltatni, illetve át kell adni a másik fél részére, vagy a megegyezés alapján meg kell 

semmisíteni, vagy olyan módon kell megőrizni, hogy illetéktelen harmadik személy 

részére hozzáférhetetlen legyen. 

 

30. A Feleket a titoktartási kötelezettség véghatáridő nélkül köti.  

 

31. A Fél sajátjaként felel minden munkavállalója, megbízottja és az érdekében eljáró 

valamennyi személy titoksértéséért.  

 

32. Az e kötelezettség megszegéséből eredő, teljes közvetett vagy közvetlen kárért a Felek 

korlátozás nélkül felelősséget vállalnak. 

  

IX. Kapcsolódó eljárások 

 

33. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak teljesülése érdekében szükséges 

hatósági és más bejelentéseket, nyilatkozatokat a megállapodás hatályba lépésétől 
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számított 3 hónapon belül kölcsönösen megteszik és az érintett hatóságok, szolgáltatók és 

más harmadik személyek előtt közösen – vagy ha ez nem szükséges önállóan – eljárnak. 

 

 

34. Felek a jelen megállapodás alapján átadandó ingatlanok kapcsán a tulajdonjog 

átruházásának az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelő nyilatkozatukat a jelen megállapodás 6. számú 

mellékletében adják meg. Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését követően jogosult 

ezen mellékletben szereplő nyilatkozatot tulajdonjog bejegyzési kérelemmel az illetékes 

földhivatalhoz benyújtani. Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését követő két 

hónapon belül lép az átruházott ingatlanok birtokába.  

 

35. Felek megállapodnak, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az Átadó javára bejegyzett 

szolgalmi jogokra vonatkozóan külön megállapodást kötnek, mely szerint a szolgalmi 

jogok jogosultjaként az ellátásért felelős Magyar Állam kerül bejegyzésre, az 

ALFÖLDVÍZ Zrt., mint szolgalmi joggyakorló feltüntetése mellett. 

 

36. Felek a jelen megállapodás alapján átadandó gépjárművek kapcsán a tulajdonjog 

átruházásának a közúti közlekedési nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelő nyilatkozatukat a jelen megállapodás 7. 

számú mellékletében adják meg. Felek a jelen megállapodás hatályba lépését követően 

jogosultak és kötelesek ezen mellékletben szereplő nyilatkozatot az illetékes hatósághoz 

benyújtani. Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését követő két hónapon belül veszi 

birtokba az átruházott gépjárműveket. 

 

37. Felek a birtokátruházásokról külön jegyzőkönyveket vesznek fel, amelyekben rögzítik a 

releváns körülményeket. A birtokátruházástól kezdődően az Átvevő jogosult a birtokába 

került dolgok hasznainak szedésére, köteles viselni az azzal járó terheket és kárveszélyt. 

 

X. Kapcsolattartás 

 

38. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatályát érintő kommunikációjukat 

kizárólag hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat elektronikus úton 

történő megküldésével (ideértve az ezen pontban megjelölt e-mail-címre, valamint 

Hivatali Kapun keresztül küldött leveleket) bonyolítják le egymás között. 

 

39. A kézbesítés időpontja a Hivatali Kapun keresztül küldött, tértivevénnyel ellátott 

küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett időpont. Felek megállapodnak, hogy 

amennyiben a küldemény Hivatali Kapun keresztül kerül elküldésre, úgy a küldeményben 

foglalt jognyilatkozatot a Hivatali Kapun keresztül való megküldéstől számított öt napon 

belül kézbesítettnek tekintik, attól függetlenül, hogy azt a Fél átvette vagy sem. A Hivatali 

Kapu szolgáltatás – Felektől független – legalább 24 órán keresztül való folyamatos 

elérhetetlenné válása esetén a jelen pontban foglalt határidő az elérhetetlenség idejével 

meghosszabbodik.  

 

40. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy e-mail-ben történő értesítés esetén a címzett Fél 

levelező rendszere automatikus visszaigazolást küldjön az e-mail üzenet címzett 

számítógépén történő megjelenítéséről, illetve annak időpontjáról, amennyiben azt az e-

mail üzenetet küldő Fél kezdeményezte. A kézbesítés időpontja e-mail üzenet esetén az 

automatikus visszaigazolás időpontja, egyéb esetben a továbbítást követő munkanap 8.00 

óra. 
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41. A Felek a jelen megállapodás teljesítésével egymáshoz intézett nyilatkozataik megtételére 

kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: 

Átadó részéről 

kapcsolattartó: …………………. 

Hivatali Kapu azonosító: ……………………. 

telefonszám: ……………………… 

e-mail: ………………………… 

 

Átvevő részéről 

 

kapcsolattartó: dr. Schieszl Ferenc 

Hivatali Kapu azonosító: 28950334#cegkapu 

telefonszám: +36 30 119 8221 

e-mail: drschieszl.ferenc@nvmzrt.hu 

42. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik Felet haladéktalanul, de legalább a 

kapcsolattartói adatok változásának napját 2 (kettő) munkanappal megelőzően értesítik.  

 

43. A Felek a kapcsolattartásra a fentebb jelzett személyek helyett bármikor más személyeket 

jelölhetnek meg, melyről a másik Felet a változást megelőző 2 (kettő) munkanappal 

korábban írásban értesíteni kötelesek. 

 

44. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja 

értesíteni a másik felet a kapcsolattartó személy és kapcsolattartási adatok változásáról és 

emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó 

Felet terheli. 

 

45. A kapcsolattartói adatok változása nem igényli a Tranzakciós szerződés módosítását. 

 

46. A Felek között a kapcsolattartás kizárólagos nyelve a magyar.  

 

47. A Felek rögzítik, hogy joghatás kiváltására csak a fentiekben meghatározott formában tett 

nyilatkozat alkalmas, erre tekintettel a szóban, illetve ráutaló magatartással megtett 

nyilatkozatokat egymás vonatkozásában a jelen Tranzakciós szerződéssel kapcsolatban 

joghatás kiváltására alkalmatlannak minősítik. 

 

XI. Kommunikáció 

 

48. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban szükségessé váló 

nyilvános nyilatkozattételre az Átvevő jogosult. 

 

XII. Együttműködési kötelezettség 

 

49. A Felek kötelesek a szerződés teljes hatálya alatt egymással együttműködni és a 

szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges 

információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban 

közölni, figyelemmel arra, hogy a másik fél jogait és kötelezettségeit 

fennakadásmentesen, késedelem nélkül jogszerűen gyakorolhassa. 

 

50. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével vagy 

értelmezésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni. 

mailto:uhrmann.karoly@alfoldviz.hu
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51. A Felek ezennel kifejezetten vállalják, hogy aláírnak bármely olyan okmányt és 

megtesznek bármely olyan jogi intézkedést és megadnak minden olyan nyilatkozatot, 

amely a jelen szerződés előírásainak teljesítéséhez szükséges. 

 

52. A Fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, 

tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, közhiteles nyilvántartásból vagy 

más forrásból megismerhető. 

 

53. Az Átadó jelen okirattal vállalja, hogy a Tranzakciós szerződésben foglaltak 

teljesüléséhez szükséges valamennyi információt ésszerű időn belül az NV Zrt. számára 

hozzáférhetővé teszi akkor is, amennyiben az bank-, adó-, üzleti, ügyvédi, ipari, más 

hasonló titoknak vagy védett ismeretnek minősül.  

 

54. Az NV Zrt. kötelezi magát, hogy az így tudomására jutott információt a XI. fejezet 5. 

pontjában foglalt titoktartási kötelezettségének megfelelően kezeli. 

 

55. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt 

vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. 

 

XIII. A nyilatkozatok értelmezése 

 

56. A jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a címzettnek a nyilatkozó 

feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott 

jelentése szerint értenie kellett. 

 

57. A nem címzett jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a nyilatkozó 

feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott 

jelentése szerint érteni kell. 

 

58. A Felek rögzítik, hogy a jogviszonyból fakadó valamely jogról lemondani vagy abból 

engedni csak kifejezett jognyilatkozattal lehet.  

 

59. A Tranzakciós szerződés egyes feltételeit a megállapodás egészével összhangban kell 

értelmezni.  

 

60. A Fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a szerződés érvényességét nem érinti.  

 

61. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban titkos fenntartásra vagy rejtett 

indokra egymással szemben nem hivatkoznak, az ilyenre való jogalapítást kifejezetten 

kizárják.  

 

62. A Felek nyilatkozatait nem lehet kiterjesztően értelmezni.  

 

63. Ha valamelyik Fél bármilyen esetben késedelmesen vagy egyáltalán nem gyakorolja 

valamely jogát, úgy az nem tekintendő az adott feltételről, jogról vagy igényről való 

lemondásnak, sem szerződésszegés elfogadásának, az adott jogok vagy igények pedig 

továbbra is gyakorolhatók maradnak. 

 

XIV. Adatkezelés, adatvédelem 
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64. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 

kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 

ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseit. 

 

65. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során személyes adatokat csak 

és kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél 

munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat 

bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési 

segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. 

Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. keretei között teszik 

hozzáférhetővé. A Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan 

szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a 

személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 

 

66. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikkében megfogalmazott elveknek 

megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) és e) alpontja alapján kifejezetten 

jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely 

célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek 

szükséges. 

 

67. A Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésére csak a jelen Szerződés hatálya alatt 

kerül sor. A Felek vállalják, hogy a Szerződésben rögzítettek teljesítését követően 

valamennyi általuk kezelt adatot visszajuttatnak a másik Félnek és a meglévő másolatot 

törlik, vagy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi személyes adatot 

törlik. 

 

68. A Felek vállalják, hogy megtesznek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, 

mely biztosítja az adatkezelés biztonságát, integritását, valamint megtesznek mindent 

annak érdekében, hogy elkerüljék az adatvesztést, valamint harmadik fél jogosulatlan 

hozzáférését. Ezen intézkedéseket olyan megfelelő szinten kell meghozni, amely 

figyelembe veszi a kezelt személyes adatok körét, az egyes fennálló kockázatokat, a 

meglévő technikai lehetőségeket és az intézkedések meghozatalának költségeit. 

 

69. A Felek általi adatkezelés során az általuk elfogadott adatvédelmi tájékoztatóban, illetve 

szabályzatban foglalt rendelkezések is irányadóak. 

 

XV. A szerződés hatálya 

 

70. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az Átvevő az 

ALFÖLDVÍZ Zrt. további részvényeseivel a jelen szerződéssel azonos tárgyban kötött 

megállapodásai alapján az ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényei legalább 75%-a tulajdonának 

tulajdonosává válhat. 

 

71. Az Átvevő haladéktalanul köteles tájékoztatni az Átadót a hatálybalépés feltételének 

teljesüléséről. 

 

72. Jelen szerződés hatályát veszíti, ha 

a) a szerződést a Felek közös akaratukkal megszüntetik, 

b) az arra jogosult Fél a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, 

c) bármelyik Fél jogutód nélkül megszűnik. 
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73. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan külső körülményről, amely a 

szerződés hatályát és a céljának megfelelő teljesülését akadályozná vagy lehetetlenné 

tenné.  

 

74. A Felek kötelezik magukat, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, amennyiben olyan 

körülmény bekövetkezése fenyeget, amely a jelen szerződés hatályát, illetve célja szerinti 

teljesülését akadályozná vagy lehetetlenné tenné. A Felek az értesítés késedelméből eredő 

károkért felelősek.  

 

XVI. A megállapodás módosítása 

 

75. A Felek a jelen szerződést írásbeli formában közös megállapodással módosíthatják. 

 

76. A szerződés módosítását bármely Fél kezdeményezheti. A szerződéskötéskor előre nem 

látható ok miatt beállott körülményt és az ebből származó lényeges és jogos érdeksérelmet 

a kezdeményező Félnek kétséget kizáróan bizonyítania kell. 

 

XVII. A szerződés megszűnése 

 

 

77. A Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak felmondani a szerződést.  

 

XVIII. Lehetetlenülés 

 

78. A szerződés lehetetlenülése esetén a Tranzakciós szerződés megszűnik. 

 

79. A lehetetlenülést észlelő fél köteles a másik Felet késedelem nélkül értesíteni. 

 

80. Lehetetlenülés esetén felek kötelesek egyeztetéseket folytatni annak érdekében, hogy a 

Tranzakciós szerződés vagy annak bármely részlete a szerződés módosításával vagy új 

szerződés megkötésével hatályban maradhasson. 

  

81. A lehetetlenülés tényének késedelmes értesítéséből eredő költségekért a mulasztó fél 

felelős. 

  

82. A lehetetlenüléstől függetlenül a feleket a jelen szerződésből fakadó tájékoztatási, 

együttműködési, titoktartási és adatvédelmi kötelezettségeik változás nélkül terheli. 

 

XIX. Vis maior 

 

83. Vis Maiornak minősül a Felek felelősségi, illetve hatáskörén kívüli, olyan külső, 

elháríthatatlan, kivételes esemény, mely a Felek működésétől független, az adott 

körülmények között nem elhárítható, nem meggátolható, és amely a jelen Tranzakciós 

szerződés teljesítését valamely szerződő Fél számára ideiglenesen vagy véglegesen 

lehetetlenné teszi. 

 

84. A mulasztó Fél nem felelős a mulasztásáért, ha az vis maior eredménye.  

 

85. A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet a vis maior eseményről haladéktalanul, 

illetve, ha a Vis Maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé 

válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia 

kell az esemény jellemzőit és annak a szerződéses kötelezettségek teljesítésére gyakorolt 

hatását, valamint a késedelem miatt a kötelezettség teljesítésének várható időpontját. 
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86. Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben Vis Maior 

következett-e be, illetve, hogy adott Fél a szerződést Vis Maior miatt, vagy más okból 

nem tartotta be, Felek elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kötelesek megkísérelni 

a vita rendezését, amelynek eredménytelensége esetén Felek jogosultak – az arra irányadó 

szabályok szerint - bírósághoz fordulni. 

 

XX. Részleges érvénytelenség, részleges hatálytalanság 

 

 

87. Felek rögzítik, hogy a II., III. és IV. fejezetben rögzítettek bármelyikének hiányában az 

Átvevő a jelen megállapodást nem kötötte volna meg. Az ezen fejezetekben foglalt 

feltételek teljesülésének hiánya vagy érvénytelensége, hatálytalansága vagy 

végrehajthatatlansága az egész szerződés érvénytelenségét, hatálytalanságát eredményezi. 

Ezen kívül, ha a jelen szerződés bármely további rendelkezése érvénytelen, hatálytalan 

vagy végrehajthatatlan, akkor az csak arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem 

jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, 

hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát, a szerződés egyéb rendelkezései teljes 

mértékben érvényben és hatályban maradnak.  

 

88. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett olyan 

érvényes, hatályos vagy végrehajtható rendelkezésben állapodnak meg, amely az 

érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés céljainak leginkább megfelel. 

 

89. Ha valamely kikötést az egyik Fél érthetetlennek vagy ellentmondónak tekint, köteles 

arról késlekedés nélkül a másik Felet tájékoztatni. Ebben az esetben a Felek kötelesek az 

érthetetlennek vagy ellentmondónak minősített feltételt közösen értelmezni, szükség 

esetén külön írásbeli, közös nyilatkozattal vagy a megállapodás módosításával az 

értelmezési vitát feloldani. 

 

90. Felek kikötik, hogy a valamely Fél által értelmetlennek vagy ellentmondónak minősített 

feltétel csak abban az esetben válik semmissé, ha a felek az értelmezési vitát nem tudták 

vagy nem kívánták feloldani. 

 

XXI. Felelősség 

 

91. Aki a jelen szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül 

eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt 

elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

 

92. A Fél a vagyonában a szerződés teljesítése során a másik Fél által okozott kár megtérítését 

a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti. 

 

93. A Felek bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetére kikötik, hogy kifejezetten el 

kívánnak térni a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltaktól, és a súlyos szerződésszegés 

esetén a jogosult Fél a teljes kárának megtérítését követelheti a kötelezettől.  

  

94. A Fél a közreműködője magatartásáért sajátjaként felel. 

 

95. Felek rögzítik, hogy a VII. (Szavatosság) fejezetben foglalt kötelezettségek bármelyikének 

megsértését súlyos szerződésszegésnek tekintik. 
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XXII. Jogképességi nyilatkozat 

 

96. Az NV Zrt. kijelenti, hogy a magyar jog szerint Magyarországon bejegyzett és a 

jogszabályoknak megfelelően működő, a Magyar Állam képviseletére a Vksztv. 6. § (3) 

bekezdése alapján jogosult gazdasági társaság.  

 

97. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény alapján működő közjogi testület. Az Önkormányzat a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerint 

átlátható szervezet. 

 

98. Az Önkormányzat hitelt érdemlően, az 8. számú mellékletként csatolt határozattal 

igazolja, hogy a képviselő testület az irányadó szabályok szerinti szavazati arányban a 

jelen szerződés megkötése mellett döntött a szerződés tervezetének megismerését 

követően.  

 

99. A Felek kijelentik, hogy a Tranzakciós szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 

felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a szerződés aláírása nem eredményezi 

más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését, továbbá ilyen eredménnyel járó 

szerződést nem kötnek, ezt eredményező jognyilatkozatot nem tesznek. 

 

XXIII. Vegyes rendelkezések 

 

100. A Felek a jelen szerződésben a Vksztv., a Ptk., a Vagyontv. és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseit megfelelően irányadónak tekintik.  

 

101. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat 

elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez 

az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet 

eredményre, akkor fordulnak az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz. 

 

102. A jelen szerződés mellékletek nélkül  .. oldalból áll. Készült ………….. eredeti, 

egymással mindenben megegyező példányban.  

 

A Felek a jelen szerződés valamennyi pontját egyedileg megtárgyalták, s mint akaratuknak és 

szándékuknak mindenben megfelelőt, elolvasás és értelmezés után, a kellő felhatalmazások 

birtokában aláírták. 

 

 

Kelt ……………, 202…. ………………. napján. 

 

 

 

 …………………………… …………………………… 

 … Önkormányzata Magyar Állam 

 Átadó Átvevő 

 képv.: Képv.: 

 … polgármester NV. Zrt. 

  Volencsik Zsolt vezérigazgató 
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Mellékletek: 

 
1. Víziközmű vagyonelemek tételes listája számviteli nyilvántartási érték 

megjelölésével 

2. Víziközmű működtető vagyonelemek tételes listája számviteli nyilvántartási 

érték megjelölésével 

3. Víziközmű fejlesztésre fel nem használt források kimutatása 

4. ……………… önkormányzat ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szemben fennálló bérletidíj 

tartozásból eredő követeléseinek listája/kimutatása 

5. Pályázati támogatásból megvalósuló/megvalósult víziközmű fejlesztési 

projektek listája/kimutatása 

6. Ingatlan-nyilvántartási változásbejegyzéshez szükséges nyilatkozat minta 

7. Közúti közlekedési nyilvántartásban történő változásbejegyzéshez szükséges 

nyilatkozat minta 

8. ………… önkormányzat …… sz. közgyűlési határozata 

 

 



ALFÖLDVÍZ Zrt. - Integrációs Program 

PROJEKT IRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG 

TÁJÉKOZTATÓJA 

az ALFÖLDVÍZ Zrt. valamennyi Részvényese részére 

Tárgy: Tájékoztatás az ALFÖLDVÍZ Zrt. átvilágítása alapján a PIB által jóváhagyott 

integrációs javaslatról, az integrációban részt vevő önkormányzat és az NV Zrt. között 

kötendő tranzakciós szerződés tervezetéről, továbbá a tranzakciós szerződés 

megkötéséhez szükséges önkormányzati intézkedésekről 

Tisztelt Részvényes! 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2021. augusztus 10-i Közgyűlésén hozott döntések 

eredményeképpen aláírásra került az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. 

között az Integrációs Programot megalapozó és megindító Együttműködési Megállapodás 

(a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás), továbbá 2021. augusztus 16. napján 

létrejött a Projekt Irányító Bizottság az ALFÖLDVÍZ Zrt, a Nemzeti Vízművek Zrt., 

továbbá az NVTNM és az önkormányzatok delegált tagjaiból, melynek kiemelt feladata 

az Integrációs Program feladat- és ügyrendjének kialakítása és végrehajtása. 

Ezúton ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy az integráció minden esetben a 

tulajdonos önkormányzatok önkéntes részvételén, az integráció által elérhető előnyök 

mérlegelésén alapul és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

rendelkezéseivel összhangban elsősorban azt célozza, hogy az érintett településeken a 

víziközmű-szolgáltatás feltételeinek biztosítására — az ellátásbiztonság 

folyamatosságának megőrzésével, illetve fokozásával — a jelenleginél hatékonyabb 

keretek között kerüljön sor. Az integrációs eljárás célja, hogy az önkormányzatok ellátási 

felelőssége és az ahhoz rendelt víziközmű, valamint az azt működtető vagyon 

térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és kezelésébe kerüljön. 

 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a Pons Kft. részére 2021. augusztus 26-án megkötött szerződésben 

megbízást adott a Társaság pénzügyi-gazdasági, jogi, műszaki átvilágítására. 2021. 

október 29. napi lezárással a Pons Kft. elkészítette cégértékelési gyorsjelentését, mely az 

integrációs javaslat alapját képezi. 

Továbbá az önkormányzatok önkéntes adatszolgáltatása révén megtörtént az 

önkormányzati víziközmű vagyon előzetes, de nem teljeskörű felmérése. 

A Pons Kft. cégértékelési gyorsjelentését a PIB elfogadta. 

 

A PIB elkészítette az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Társaság szolgáltatási területén működő 

víziközművek állami integrációjára vonatkozó javaslatát, melyet az alábbiakban 

ismertetünk. 

 

 



Az Integrációs javaslat 

1. Az integrációs eljárás legfőbb célja, hogy az önkormányzatok ellátási felelősséghez 

rendelt víziközmű, valamint az azt működtető vagyon térítésmentesen a Magyar 

Állam tulajdonába és kezelésébe kerüljön. Az eljárás része továbbá annak rögzítése, 

hogy az önkormányzat víziközmű-szolgáltatás ellátási felelőssége a víziközmű 

vagyon átadásával átszáll a Magyar Államra. Az államra, mint ellátásért felelősre 

történő tulajdonjog-átruházás esetén az állam képviseletében a Nemzeti Vízművek 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el. 

2. Az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben levő többségi tulajdoni hányad (minimum 75%+1) 

megszerzése kulcsfontosságú a tekintetben, hogy a Magyar Állam tulajdonosi 

joggyakorlója, az NV Zrt. lehetőséget kapjon az ALFÖLDVÍZ Zrt. döntéshozatalára 

meghatározó befolyással bírni. Ennek feltétele, hogy az integrációban részt vevő 

települési önkormányzat térítésmentesen átruházza az államra, mint új ellátásért 

felelősre az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses 

jogviszony alapján ellátó víziközmű-szolgáltatóban fennálló társasági részesedését. 

3. Első lépésben gondoskodni szükséges az ALFÖLDVÍZ Zrt. Ptk. szerinti jegyzett tőke 

/saját tőke arány elvárt mértékére való rendezésről. A tőkerendezésre 2,65 MRD Ft 

forrásbevonás javasolt. 

4. Továbbá az Integrációs Program kiemelt célja, hogy az NV Zrt. a Vksztv. által 

biztosított, de fel nem használt forrásokat átvegye és adekvát felhasználását biztosítsa. 

A folyamatban lévő fejlesztések felügyelete kulcsfontosságú, annak érdekében, hogy 

a biztosított források elszámoltatható módon kerüljenek felhasználásra.  

5. Fontos feladatot jelent az ALFÖLDVÍZ Zrt. mint víziközmű-szolgáltató fenntartható, 

hatékony működésének kialakítása. A többségi tulajdonosi pozícióval a Magyar 

Államnak lehetősége nyílik a társaság strukturális átalakítására, valamint gazdasági 

modellváltásra, ezzel biztosítva a társaság jövőbeni gazdaságosabb működtetését. 

6. Az állami gondoskodásba fektetett közbizalom megóvása és közfeladat maradéktalan 

ellátása érdekében kulcsfontosságú cél az ALFÖLDVÍZ Zrt. ellátási területén a 

víziközmű szolgáltatás biztonságos, fenntartható működtetése.  

A gazdasági modellváltás útján a leendő többségi tulajdonosra hárul majd a társaság 

tartozásainak kiegyenlítéséhez, pénzügyi kötelezettségeihez szükséges források 

biztosítása, továbbá az amortizálódott víziközmű működtető eszközök szükséges 

fejlesztése, pótlása, valamint az állami tulajdonú regionális víziközmű társaságok 

bérszínvonalára történő ütemezett felzárkóztatás.  

7. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetési területén megvalósult, folyamatban levő vagy 

előkészítés, tervezés alatt levő projektek állami átvételére - vizsgálatot követően - 

egyedi megállapodások megkötését javasoljuk, az alábbiakra figyelemmel. 

A Társaság üzemeltetési területén 2012-2017 között KEOP pályázati program 

keretében 132,81 milliárd forint összegű víziközmű beruházás valósult meg, amelyből 

50 milliárd forintot meghaladó forrást vízminőség javító projektek megvalósítására 

számoltak el.  

A KEOP program időszaka 2013-2015 évekre tehető, 2015. decemberi támogatási 

ciklus zárással. Ennek eredményeképpen 2015. év végéig 13 db projekt került 

lezárásra az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetési területén, 58 db ivóvíz kezelési 

technológia valósult meg. A 13 db ivóvízminőség-javító projektből egyetlen 



előkészítésében és tervezésében nem működött közre közvetlenül a Társaság 

azonban, mint a művek leendő üzemeltetője a szükséges szakmai támogatását 

biztosította a projektek kivitelezése során. A projektek legnagyobb hányadában az 

integráció során, a megvalósítási fázisában került üzemeltetői státuszba a Társaság. 

Néhány projekt esetében pedig már a műszaki átadásátvételt követően lett üzemeltető 

az ALFÖLDVÍZ Zrt. 

Tranzakciós szerződés tervezete 

Tájékoztatásul jelen levelünkhöz mellékeljük továbbá a tranzakciós szerződés tervezetét. 

Kérjük, hogy az egyedi, önkormányzati átadói adatokkal a szerződés tervezetét töltsék fel, 

azok visszaküldését kérjük az integracio@nvmzrt.hu e-mail címre a tranzakciós 

tárgyalások előkészítése és mielőbbi lefolytatása érdekében. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megküldött szerződés-tervezet törzsanyagában a 

tranzakciós tárgyalások lezárultáig szövegmódosításokat nem áll módunkban elfogadni. 

 

A tulajdonos önkormányzatok részéről Mötv. 42.§ 16. pontja értelmében előzetes testületi 

döntést kíván a víziközmű és azt működtető vagyon, továbbá a részvények államra történő 

ingyenes átruházása. A Nemzeti Vízművek Zrt. az integrációban résztvevő 

önkormányzatokkal várhatóan 2021. december 20. és 2022. január 30. napja között tervezi 

az átruházási megállapodások megkötését, azonban ehhez előzetesen szükséges, hogy a 

tulajdonos önkormányzatok polgármesterei már rendelkezzenek az átruházási szerződés 

megkötéséhez és az átruházás lebonyolításához szükséges testületi felhatalmazással. 

 
A tranzakciós szerződés megkötéséhez szükséges önkormányzati lépések 

 

Az integrációs folyamatok támogatása esetére, a szükséges testületi döntés 

előkészítéséhez segítséget nyújtva, mellékelünk egy előterjesztési minta iratot, valamint 

az ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényeinek átruházásához szükséges forgatmány mintát. 

 

A hatályos Ptk. a nyomdai úton előállított részvények átruházása esetére megkívánja a 

szerződésben történt tulajdonjog átruházás mellett a részvények tényleges, fizikai 

átadását, birtokbaadását is. Ezt forgatmány útján lehet megtenni. (Ptk. 6:569. § (2) bek.) 

E rendelkezés értelmében az integrációban részt vevő önkormányzatoknak az integrációs 

megállapodás aláírásával egyidőben szükséges átadnia az NV Zrt. részére fizikailag is a 

tulajdonában és birtokában álló névre szólóan kiállított ALFÖLDVÍZ Zrt. 

törzsrészvényeket. Ezt esetünkben teljes forgatmány útján teheti meg. (Ptk. 6:569. § (3) 

bek.) 

 

Amennyiben az előállított nyomdai értékpapír úgy került kiállításra, hogy a hátoldalán 

szerepel már a forgatmány minta, úgy oda kell felvinni az NV Zrt., mint új tulajdonos és 

bírtokos adatait. Amennyiben nem szerepel forgatmány minta a részvény hátlapján, úgy 

toldaton szükséges nyilatkoznia, melyhez szükséges mintát szintén csatoljuk. 

 

mailto:integracio@nvmzrt.hu


 

Előzőek kapcsán fontos kihangsúlyozni, hogy az NV Zrt. részéről még meg kell 

hozni a kapcsolódó tulajdonosi döntéseket és a tervezetek, minta iratok megküldése 

kizárólag a tranzakciós szerződések előkészítését és az egyeztetési folyamat 

meggyorsítását szolgálja. 

 

 

Az Integrációs Program sikere érdekében továbbra is kérjük szíves együttműködésüket. 
 

Kelt: Budapest, 2021. november 26. 

 

 Üdvözlettel:  

 

                                                                                                    Volencsik Zsolt elnök 

Projekt Irányító Bizottság 



Intézmény szerinti eszközök listája

oldal: 1/8
(Intézmény: DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA)

Üzemeltetésbe, kezelésbe adott víziközmű létesítmények analitikus nyilvántartása 2021. szeptember 30-i állapot szerint – Deszk Község Önkormányzata

Azonosítók Kategória M.e. Eszköztípus Megjegyzés

1218482 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke

1218482 2021 2020-05-12 2020-05-12 0 1805 - Szennyvíz 2.00 db

1218482 2021 2019-10-18 2019-10-18 0 180 - Közmű hálózat 2.00 db

1218482 2021 2018-01-01 1997-10-29 Nyitás 0 Vízmű 3.00 db

1218482 2021 2018-01-01 1997-10-29 Nyitás 0 Vízmű 3.00 db

1218483 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke

1218483 2021 2020-10-08 2020-10-08 0 180 - Közmű hálózat 2.00 db Táncsics M. u. 27.

1218483 2021 2020-10-08 2020-10-08 0 180 - Közmű hálózat 2.00 db Táncsics M. u. 22.

1218483 2021 2020-10-08 2020-10-08 0 180 - Közmű hálózat 2.00 db Fenyő utca 10.

1218483 2021 2020-10-08 2020-10-08 0 180 - Közmű hálózat 2.00 db Széchenyi utca 20.

1218483 2021 2020-05-21 2020-05-21 0 180 - Közmű hálózat 2.00 db

1218483 2021 2019-06-20 2019-06-20 0 180 - Közmű hálózat 2.00 db

1218483 2021 2018-09-01 2018-09-01 0 1805 - Szennyvíz 2.00 db

12198482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke

12198482 2021 2019-04-23 2019-04-23 0 0 180 - Közmű hálózat 0.00 db

12198483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke

12198483 2021 2018-09-01 2018-09-01 0 0 1805 - Szennyvíz Azonnali db

Főkönyvi
szla.
szám

Főkönyv
évszáma

Megnevezés
(intézményi)

Nyilván-
tartásba
vétel ideje

Aktiválás
kelte

Állományba
vétel
típusa

Bruttó
érték

Érték-
csökkenés

Nettó
Érték (Könyv 
szerinti érték)

Maradvány
érték

Megnevezés
(számla szerinti)

Leírási
kulcs
(%)

Havaria rekonstrukció - Deszk, 
Alkotmány u. 30 szennyvíz 
bekötővezeték építési 
rekonstrukciója - 2019. II. félév

Leltáriszám:28042

Vonalkód:2804227144191

Aktiválás 
idegen 
kivitelezésű 
beruházásbó
l

413 110 11 463 401 647

Havaria rekonstrukció - 
Deszk, Alkotmány u. 30 
szennyvíz bekötővezeték 
építési rekonstrukciója - 
2019. II. félév

Nagy értékű 
eszközök

Havaria rekonstrukció- Deszk, 
Táncsics M.u.30. ivóvíz vezeték 
rekonstrukció

Leltáriszám:27654

Vonalkód:2765424240363

Aktiválás 
idegen 
felújításból

77 250 3 016 74 234

Havaria rekonstrukció- 
Deszk, Táncsics M.u.30. 
ivóvíz vezeték 
rekonstrukció

Nagy értékű 
eszközök

Önkorm.vagyont érintő, hibaelhárítást 
meghaladó rekonstrukció elvégzése 
2019.I. félév

"Kv" 7.lap, Tároló: Víztorony - 
térfogata: 100 m3

Leltáriszám:I/229/Kv/7

Helyrajzi sz.:1095

Kataszter:229-K-7

Egyéb azonosító:Deszk MóRA 
UTCA    1-

Nyilvántartási szám:I/229/Kv/7

526 552 862 99 869 968 426 682 894
18 - Különféle egyéb 
építmények aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

"Ks" 4.lap, Átemelő kapacitása: 95 
m3/óra

Leltáriszám:I/229/Ks/4

Helyrajzi sz.:1095

Kataszter:229-K-4

Egyéb azonosító:Deszk MóRA 
UTCA    1-

Nyilvántartási szám:I/229/Ks/4

1 217 131 583 282 908 069 934 223 514
18 - Különféle egyéb 
építmények aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció 
Táncsics M. u. 27.

Leltáriszám:28350

Vonalkód:2835010823019

Aktiválás 
befejezetlen 
beruházásbó
l - tárgyévi 
beruházásbó
l

98 770 1 936 96 834
Ivóvíz bekötővezeték 
rekonstrukció Táncsics M. 
u. 27.

Nagy értékű 
eszközök

Ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció 
Táncsics M. u. 22.

Leltáriszám:28349

Vonalkód:2834990787107

Aktiválás 
befejezetlen 
beruházásbó
l - tárgyévi 
beruházásbó
l

98 770 1 936 96 834
Ivóvíz bekötővezeték 
rekonstrukció Táncsics M. 
u. 22.

Nagy értékű 
eszközök

Ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció 
Fenyő utca 10.

Leltáriszám:28348

Vonalkód:2834726556034

Aktiválás 
befejezetlen 
beruházásbó
l - tárgyévi 
beruházásbó
l

98 770 1 936 96 834
Ivóvíz bekötővezeték 
rekonstrukció Fenyő utca 
10.

Nagy értékű 
eszközök

Ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció 
Széchenyi u. 20.

Leltáriszám:28347

Vonalkód:2834743850064

Aktiválás 
befejezetlen 
beruházásbó
l - tárgyévi 
beruházásbó
l

98 770 1 936 96 834
Ivóvíz bekötővezeték 
rekonstrukció Széchenyi u. 
20.

Nagy értékű 
eszközök

Havaria rekonstrukció Deszk, 
Fenyő utca 11. ivóvíz beköt

Leltáriszám:28041

Vonalkód:2804185648867

Egyéb 
állományba 
vétel

78 000 2 126 75 874
Havaria rekonstrukció 
Deszk, Fenyő utca 11. 
ivóvíz beköt

Nagy értékű 
eszközök

Havaria rekonstrukció- Deszk, 
Május 1 u. 11/a.

Leltáriszám:27095

Vonalkód:1392029880080

Aktiválás 
idegen 
felújításból

3 298 864 150 571 3 148 293 Havaria rekonstrukció- 
Deszk, Május 1 u. 11/a.

Nagy értékű 
eszközök

Önkorm.vagyont érintő, hibaelhárítást 
meghaladó rekonstrukció

Deszk, Szegedinác Péró utca 2. 
szám előtt lévő NA 80 tűzcsap 
cseréje.

Leltáriszám:1207

Vonalkód:4743599242065

Aktiválás 
befejezetlen 
beruházásbó
l - tárgyévi 
beruházásbó
l

371 500 22 901 348 599
Deszk, Szegedinác Péró 
utca 2. szám előtt lévő NA 
80 tűzcsap cseréje.

Nagy értékű 
eszközök

Deszk, Szegedinác Péró utca 2. szám 
előtt lévő NA 80 tűzcsap cseréje.

Deszk, Fenyő utca u.3. sz. ing.l 
ivóvíz bekötővez. rekonstrukció

Leltáriszám:27366

Vonalkód:3708430776372

Helyrajzi sz.:992/

Nyilvántartási szám:I/208/F/2

Aktiválás 
idegen 
felújításból

78 750 78 750
Deszk, Fenyő utca u.3. sz. 
ing.l ivóvíz bekötővez. 
rekonstrukció

Nagy értékű 
eszközök

Korábbi Ságvári, jelenleg Fenyő u. 3. 
szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték 
rekonstrukciója a Havaria építési 
rekonstrukció keretében

Tolózár csere - Alkotmány u.-Május 
1 u. sarok

Leltáriszám:1206

Vonalkód:4138808668125

Helyrajzi sz.:1095/

Aktiválás 
befejezetlen 
beruházásbó
l - tárgyévi 
beruházásbó
l

156 025 156 025 Tolózár csere - Alkotmány 
u.-Május 1 u. sarok

Kis értékű 
eszközök (2014-
től)



Intézmény szerinti eszközök listája
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Azonosítók Kategória M.e. Eszköztípus Megjegyzés
Főkönyvi
szla.
szám

Főkönyv
évszáma

Megnevezés
(intézményi)

Nyilván-
tartásba
vétel ideje

Aktiválás
kelte

Állományba
vétel
típusa

Bruttó
érték

Érték-
csökkenés

Nettó
Érték (Könyv 
szerinti érték)

Maradvány
érték

Megnevezés
(számla szerinti)

Leírási
kulcs
(%)

12198483 2021 2018-09-01 2018-09-01 0 0 1805 - Szennyvíz Azonnali db

131812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

131812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 14.50 db

131822 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

131822 2021 2018-12-04 2018-12-03 0 33.00 db

13198111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök értéke

13198111 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 33.00 db

13198111 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 33.00 db

13198111 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 33.00 db

13198111 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 33.00 db

13198111 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 33.00 db

13198111 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 33.00 db

13198111 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 33.00 db

13198111 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 33.00 db

13198111 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 33.00 db

13198111 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

13198112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök értéke

13198112 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319812 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

Szennyvízátemelő szerelvényakna 
Kossuth köz

Leltáriszám:1204

Vonalkód:1079611655790

Helyrajzi sz.:1095/

Aktiválás 
befejezetlen 
beruházásbó
l - tárgyévi 
beruházásbó
l

40 587 40 587
Szennyvízátemelő 
szerelvényakna Kossuth 
köz

Kis értékű 
eszközök (2014-
től)

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vezérlőszekrény lorróziómentes 
HM-KOR-,

Leltáriszám:6100000700198

Gyáriszám:0111/2006

Nyilvántartási szám:E/412

76 000 74 362 1 638
Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vezérlőszekrény 
lorróziómentes HM-KOR-,

20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Szennyvízátemelő szivattyú - Béke 
utcai átemelőhöz

Leltáriszám:1219

Vonalkód:9383082241285

Gyáriszám:2018318182

Aktiválás 
befejezetlen 
beruházásbó
l - tárgyévi 
beruházásbó
l

220 000 205 068 14 932
Szennyvízátemelő 
szivattyú - Béke utcai 
átemelőhöz

232 - Műszaki 
berendezések

Nagy értékű 
eszközök

Alföldvíz Zrt-nek üzemeltetésre átadásra 
került
Típusa: ProMinent Gamma /X 
(GMXA0424PPT20000UA11300EN)

Víz_Immat.jav_RFN_Elosztás PLC 
program,

Leltáriszám:7111000700127

Nyilvántartási szám:E/401
8 500 8 500 Víz_Immat.jav_RFN_Elosz

tás PLC program,
20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Immat.jav_RFN_Termelés 
Windows XP Home Edition,

Leltáriszám:7111000700167

Gyáriszám:00043-737-913-936

Nyilvántartási szám:E/404

5 700 5 700
Víz_Immat.jav_RFN_Term
elés Windows XP Home 
Edition,

20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Immat.jav_RFN_Termelés PLC 
program,

Leltáriszám:7111000700154

Nyilvántartási szám:E/402
8 500 8 500

Víz_Immat.jav_RFN_Term
elés PLC program,

20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Immat.jav._RFN_Elvezetés 
PLC program,

Leltáriszám:7111000700049

Nyilvántartási szám:E/421
2 300 2 300 Szv._Immat.jav._RFN_Elv

ezetés PLC program,
20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Immat.jav_RFN_Termelés 
Folyamatirányítási szoftver Merz,

Leltáriszám:7111000700168

Nyilvántartási szám:E/405
114 000 114 000

Víz_Immat.jav_RFN_Term
elés Folyamatirányítási 
szoftver Merz,

20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Immat.jav._RFN_Elvezetés 
PLC program,

Leltáriszám:7111000700050

Nyilvántartási szám:E/422
10 600 10 600 Szv._Immat.jav._RFN_Elv

ezetés PLC program,
20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Immat.jav_RFN_Termelés 
Windows XP Home Edition,

Leltáriszám:7111000700163

Gyáriszám:00043-737-913-935

Nyilvántartási szám:E/403

5 700 5 700
Víz_Immat.jav_RFN_Term
elés Windows XP Home 
Edition,

20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Immat.jav._RFN_Elvezetés 
PLC program,

Leltáriszám:7111000700046

Nyilvántartási szám:E/418
3 300 3 300 Szv._Immat.jav._RFN_Elv

ezetés PLC program,
20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Immat.jav._RFN_Elvezetés 
PLC program,

Leltáriszám:7111000700047

Nyilvántartási szám:E/419
2 000 2 000

Szv._Immat.jav._RFN_Elv
ezetés PLC program,

20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Immat.jav._RFN_Elvezetés 
PLC program,

Leltáriszám:7111000700048

Nyilvántartási szám:E/420
4 900 4 900 Szv._Immat.jav._RFN_Elv

ezetés PLC program,
20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vezérlőszekrény korróziómentes 
HM-KOR,

Leltáriszám:6100000700195

Gyáriszám:0113/2006

Nyilvántartási szám:E/406

52 000 52 000
Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vezérlőszekrény 
korróziómentes HM-KOR,

20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Telemecanique TWIDO PLC,

Leltáriszám:6500000700175

Nyilvántartási szám:E/469
84 000 84 000

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Telemecanique TWIDO 
PLC,

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Elosztás Getnet 
switch GS-115P,

Leltáriszám:7250000700046

Gyáriszám:GS115P9CMA01127

Nyilvántartási szám:E/438

1 700 1 700
Víz_Gép_RFN_Elosztás 
Getnet switch GS-115P,

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Elosztás 
Telemecanique Twido PLC 
TWDLCAE40DRF,

Leltáriszám:6500000700262

Gyáriszám:21063300075

Nyilvántartási szám:E/436

37 000 37 000
Víz_Gép_RFN_Elosztás 
Telemecanique Twido 
PLC TWDLCAE40DRF,

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Telemecanique TWIDO PLC,

Leltáriszám:6500000700172

Gyáriszám:31061600085

Nyilvántartási szám:E/466

38 000 38 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Telemecanique TWIDO 
PLC,

Nagy értékű 
eszközök



Intézmény szerinti eszközök listája

oldal: 3/8
(Intézmény: DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA)

Azonosítók Kategória M.e. Eszköztípus Megjegyzés
Főkönyvi
szla.
szám

Főkönyv
évszáma

Megnevezés
(intézményi)

Nyilván-
tartásba
vétel ideje

Aktiválás
kelte

Állományba
vétel
típusa

Bruttó
érték

Érték-
csökkenés

Nettó
Érték (Könyv 
szerinti érték)

Maradvány
érték

Megnevezés
(számla szerinti)

Leírási
kulcs
(%)

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319812 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

13198211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

13198211 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

13198211 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

13198211 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

13198211 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

13198211 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

13198212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

13198212 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

Víz_Gép_RFN_Termelés 
Szünetmentes tápegység 1200VA 
Pannon P,

Leltáriszám:6300000700032

Gyáriszám:1AAJ110116007010

Nyilvántartási szám:E/442

11 400 11 400
Víz_Gép_RFN_Termelés 
Szünetmentes tápegység 
1200VA Pannon P,

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Telemecanique TWIDO PLC,

Leltáriszám:6500000700170

Gyáriszám:31061600022

Nyilvántartási szám:E/464

14 800 14 800
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Telemecanique TWIDO 
PLC,

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Elosztás SIM 
kártya,

Leltáriszám:6610000700003

Nyilvántartási szám:E/437
1 000 1 000 Víz_Gép_RFN_Elosztás 

SIM kártya,
Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Termelés Fujitsu 
Siemens 17" LCD monitor L7ZA,

Leltáriszám:7220000700020

Gyáriszám:YETA304815

Nyilvántartási szám:E/445

6 800 6 800
Víz_Gép_RFN_Termelés 
Fujitsu Siemens 17" LCD 
monitor L7ZA,

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Elosztás Wismo 
Wavecom Fastrack GSM modem,

Leltáriszám:6200000700142

Gyáriszám:352129002245794

Nyilvántartási szám:E/439

11 400 11 400
Víz_Gép_RFN_Elosztás 
Wismo Wavecom Fastrack 
GSM modem,

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Termelés 
Folyamatirányító számítógép 
Fujitsu Siemens,

Leltáriszám:7210000700023

Gyáriszám:YB2N012210

Nyilvántartási szám:E/443

57 000 57 000

Víz_Gép_RFN_Termelés 
Folyamatirányító 
számítógép Fujitsu 
Siemens,

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Telemecanique TWIDO PLC,

Leltáriszám:6500000700173

Gyáriszám:31062000872

Nyilvántartási szám:E/467

17 800 17 800
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Telemecanique TWIDO 
PLC,

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Termelés Modem 
M2M,

Leltáriszám:6200000700141

Gyáriszám:357249013161049

Nyilvántartási szám:E/441

2 800 2 800 Víz_Gép_RFN_Termelés 
Modem M2M,

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Termelés 
Folyamatirányító számítógép 
Fujitsu Siemens,

Leltáriszám:7210000700024

Gyáriszám:YB2N012308

Nyilvántartási szám:E/444

57 000 57 000

Víz_Gép_RFN_Termelés 
Folyamatirányító 
számítógép Fujitsu 
Siemens,

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Termelés Modem 
ADSL2+D-Link,

Leltáriszám:6200000700140

Gyáriszám:0026560C2728

Nyilvántartási szám:E/440

3 400 3 400
Víz_Gép_RFN_Termelés 
Modem ADSL2+D-Link,

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Vegyszeradagoló elektronika,

Leltáriszám:6500000700174

Nyilvántartási szám:E/468
14 000 14 000

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Vegyszeradagoló 
elektronika,

20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Vegyszeradagoló elektronika,

Leltáriszám:6500000700171

Nyilvántartási szám:E/465
13 000 13 000

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Vegyszeradagoló 
elektronika,

20 - Informatikai 
eszközök

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Termelés Grundfos 
frekvenciaváltó 18,5 kW CUE202,

Leltáriszám:6220000700080

Gyáriszám:012715G209

Nyilvántartási szám:E/390

228 000 228 000
Víz_Gép_RFN_Termelés 
Grundfos frekvenciaváltó 
18,5 kW CUE202,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Termelés 
Búvárszivattyú EMU,

Leltáriszám:5103000700127

Nyilvántartási szám:E/398
100 000 100 000 Víz_Gép_RFN_Termelés 

Búvárszivattyú EMU,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Termelés 
Búvárszivattyú GRUNDFOS SP 46-
5,

Leltáriszám:5103000700130

Nyilvántartási szám:E/400
3 080 000 3 080 000

Víz_Gép_RFN_Termelés 
Búvárszivattyú 
GRUNDFOS SP 46-5,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Termelés Grundfos 
lágyindító MP 204,

Leltáriszám:6200000700136

Gyáriszám:0686

Nyilvántartási szám:E/389

57 000 57 000
Víz_Gép_RFN_Termelés 
Grundfos lágyindító MP 
204,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Termelés 
Búvárszivattyú GRUNDFOS SP 60-
6,

Leltáriszám:5103000700129

Nyilvántartási szám:E/399
3 080 000 3 080 000

Víz_Gép_RFN_Termelés 
Búvárszivattyú 
GRUNDFOS SP 60-6,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vezérlőszekrény korróziómentes 
HM-KOR,

Leltáriszám:6100000700196

Gyáriszám:0115/2006

Nyilvántartási szám:E/407

34 000 34 000
Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vezérlőszekrény 
korróziómentes HM-KOR,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök



Intézmény szerinti eszközök listája

oldal: 4/8
(Intézmény: DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA)

Azonosítók Kategória M.e. Eszköztípus Megjegyzés
Főkönyvi
szla.
szám

Főkönyv
évszáma

Megnevezés
(intézményi)

Nyilván-
tartásba
vétel ideje

Aktiválás
kelte

Állományba
vétel
típusa

Bruttó
érték

Érték-
csökkenés

Nettó
Érték (Könyv 
szerinti érték)

Maradvány
érték

Megnevezés
(számla szerinti)

Leírási
kulcs
(%)

13198212 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

13198212 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

13198212 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

13198212 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

1319822 2021 2018-10-01 2018-10-01 0 0 Azonnali db

1319822 2021 2018-11-28 2018-11-28 0 0 Azonnali db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vegyszeradagoló elektronika 
szekrény X,

Leltáriszám:6100000700197

Nyilvántartási szám:E/408
9 000 9 000

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vegyszeradagoló 
elektronika szekrény X,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vezérlőszekrény korróziómentes 
HM-KOR,

Leltáriszám:6100000700200

Gyáriszám:0112/2006

Nyilvántartási szám:E/409

37 000 37 000
Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vezérlőszekrény 
korróziómentes HM-KOR,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vegyszeradagoló elektronika 
szekrény X,

Leltáriszám:6100000700201

Nyilvántartási szám:E/410
9 900 9 900

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vegyszeradagoló 
elektronika szekrény X,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vezérlőszekrény korróziómentes 
HM-KOR,

Leltáriszám:6100000700202

Gyáriszám:0114/2006

Nyilvántartási szám:E/411

169 000 169 000
Szv._Gép_RFG_Elvezetés 
Vezérlőszekrény 
korróziómentes HM-KOR,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szennyvízátemelő 
szerelvényaknában NA 80 golyós 
visszacsapó szelep

Leltáriszám:27309

Vonalkód:3296415987424

Aktiválás 
befejezetlen 
beruházásbó
l - tárgyévi 
beruházásbó
l

36 747 36 747
Szennyvízátemelő 
szerelvényaknában NA 80 
golyós visszacsapó szelep

232 - Műszaki 
berendezések

Kis értékű 
eszközök (2014-
től)

Grundfos Unilift AP 50B.50.08.A1 
szivattyú

Leltáriszám:27307

Vonalkód:4494401757139

Aktiválás 
befejezetlen 
beruházásbó
l - tárgyévi 
beruházásbó
l

139 826 139 826 Grundfos Unilift AP 
50B.50.08.A1 szivattyú

232 - Műszaki 
berendezések

Kis értékű 
eszközök (2014-
től)

Szivattyú - csapadékvíz elvezetésére a 
Május 1 és a Széchenyi u. sarkára,  
üzemeltetésre átadva a Alföldvíz számára

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Wireless card,

Leltáriszám:7250000700003

Nyilvántartási szám:E/474
6 500 6 500

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Wireless card,

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés Racom 
rádió modem MR400,

Leltáriszám:6200000700049

Gyáriszám:5383632/11220

Nyilvántartási szám:E/473

86 000 86 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Racom rádió modem 
MR400,

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Telemecanique TWIDO PLC,

Leltáriszám:6500000700169

Gyáriszám:31053700264

Nyilvántartási szám:E/463

25 000 25 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Telemecanique TWIDO 
PLC,

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700303

Gyáriszám:9604778100000160

Nyilvántartási szám:E/485

840 000 840 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (2. szivattyú) 
Gru,

Leltáriszám:5200000700314

Gyáriszám:0753

Nyilvántartási szám:E/495

92 000 92 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (2. 
szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700263

Nyilvántartási szám:E/447
3 200 3 200 Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés YAGI 
antenna,

Leltáriszám:6410000700173

Nyilvántartási szám:E/454
1 600 1 600 Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

YAGI antenna,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés Racom 
rádió modem MR400,

Leltáriszám:6200000700048

Gyáriszám:5381632/11212

Nyilvántartási szám:E/472

19 000 19 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Racom rádió modem 
MR400,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Teljesítmény monitor/analizátor 
FANOX,

Leltáriszám:7310000700018

Gyáriszám:2604

Nyilvántartási szám:E/425

42 400 42 400
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Teljesítmény 
monitor/analizátor FANOX,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700308

Gyáriszám:9604778100000132

Nyilvántartási szám:E/489

820 000 820 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök



Intézmény szerinti eszközök listája

oldal: 5/8
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Azonosítók Kategória M.e. Eszköztípus Megjegyzés
Főkönyvi
szla.
szám

Főkönyv
évszáma

Megnevezés
(intézményi)

Nyilván-
tartásba
vétel ideje

Aktiválás
kelte

Állományba
vétel
típusa

Bruttó
érték

Érték-
csökkenés

Nettó
Érték (Könyv 
szerinti érték)

Maradvány
érték

Megnevezés
(számla szerinti)

Leírási
kulcs
(%)

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700299

Gyáriszám:9604778100000157

Nyilvántartási szám:E/481

800 000 800 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700260

Nyilvántartási szám:E/434
1 600 1 600

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700257

Nyilvántartási szám:E/431
2 000 2 000 Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú S1 134-H1,

Leltáriszám:5200000700294

Nyilvántartási szám:E/476
800 000 800 000

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú S1 
134-H1,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés UH 
szinttávadó Nivelco,

Leltáriszám:7500000700258

Nyilvántartási szám:E/432
105 000 105 000 Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

UH szinttávadó Nivelco,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (1. szivattyú) 
Gru,

Leltáriszám:5200000700296

Gyáriszám:1404

Nyilvántartási szám:E/478

28 000 28 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (1. 
szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700262

Nyilvántartási szám:E/446
3 200 3 200 Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700259

Nyilvántartási szám:E/433
1 600 1 600

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés Ethernet 
interfész ConneXum Twido,

Leltáriszám:7250000700004

Gyáriszám:21064508252

Nyilvántartási szám:E/475

8 700 8 700
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Ethernet interfész 
ConneXum Twido,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (2. szivattyú) 
Gru,

Leltáriszám:5200000700310

Gyáriszám:1549

Nyilvántartási szám:E/491

20 000 20 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (2. 
szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700256

Nyilvántartási szám:E/430
2 000 2 000

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700311

Gyáriszám:9604779700000077

Nyilvántartási szám:E/492

880 000 880 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 6 m-es 
horganyzott antennatartó oszlop,

Leltáriszám:6430000700039

Nyilvántartási szám:E/458
4 300 4 300

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
6 m-es horganyzott 
antennatartó oszlop,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés UH 
szinttávadó Nivelco,

Leltáriszám:7500000700264

Nyilvántartási szám:E/448
131 000 131 000 Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

UH szinttávadó Nivelco,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Teljesítmény monitor/analizátor 
FANOX,

Leltáriszám:7310000700017

Gyáriszám:1506

Nyilvántartási szám:E/424

16 600 16 600
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Teljesítmény 
monitor/analizátor FANOX,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700266

Nyilvántartási szám:E/450
1 600 1 600 Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Teljesítmény monitor/analizátor 
FANOX,

Leltáriszám:7310000700019

Gyáriszám:1506

Nyilvántartási szám:E/426

20 600 20 600
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Teljesítmény 
monitor/analizátor FANOX,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés YAGI 
antenna,

Leltáriszám:6410000700175

Nyilvántartási szám:E/456
2 000 2 000

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
YAGI antenna,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700265

Nyilvántartási szám:E/449
1 600 1 600 Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök
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Azonosítók Kategória M.e. Eszköztípus Megjegyzés
Főkönyvi
szla.
szám

Főkönyv
évszáma

Megnevezés
(intézményi)

Nyilván-
tartásba
vétel ideje

Aktiválás
kelte

Állományba
vétel
típusa

Bruttó
érték

Érték-
csökkenés

Nettó
Érték (Könyv 
szerinti érték)

Maradvány
érték

Megnevezés
(számla szerinti)

Leírási
kulcs
(%)

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 6 m-es 
horganyzott antennatartó oszlop,

Leltáriszám:6430000700040

Nyilvántartási szám:E/459
2 800 2 800

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
6 m-es horganyzott 
antennatartó oszlop,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (2. szivattyú) 
Gru,

Leltáriszám:5200000700301

Gyáriszám:0495

Nyilvántartási szám:E/483

16 000 16 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (2. 
szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Ingatlan_RFN_Termelés 
Vízmérő 80 mm MOM WS-MFD 
233,

Leltáriszám:2008000700028

Gyáriszám:28104758

Nyilvántartási szám:E/416

10 000 10 000
Víz_Ingatlan_RFN_Termel
és Vízmérő 80 mm MOM 
WS-MFD 233,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Ingatlan_RFN_Termelés 
Vízmérő 80 mm MOM WS-MFD 
233,

Leltáriszám:2008000700027

Gyáriszám:30173809

Nyilvántartási szám:E/415

10 000 10 000
Víz_Ingatlan_RFN_Termel
és Vízmérő 80 mm MOM 
WS-MFD 233,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Elosztás YAGI 
antenna,

Leltáriszám:6410000700326

Nyilvántartási szám:E/381
4 500 4 500 Víz_Gép_RFN_Elosztás 

YAGI antenna,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Ingatlan_RFN_Termelés 
Vízmérő 100 mm ABS,

Leltáriszám:2010000700025

Nyilvántartási szám:E/417
15 000 15 000 Víz_Ingatlan_RFN_Termel

és Vízmérő 100 mm ABS,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés YAGI 
antenna,

Leltáriszám:6410000700176

Nyilvántartási szám:E/457
3 600 3 600 Szv._Gép_RFN_Elvezetés 

YAGI antenna,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700267

Nyilvántartási szám:E/451
7 000 7 000

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (1. szivattyú) 
Gru,

Leltáriszám:5200000700300

Gyáriszám:0813

Nyilvántartási szám:E/482

16 000 16 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (1. 
szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés Panel 
antenna RIC/522C,

Leltáriszám:6410000700174

Gyáriszám:12CFFFFB778A/913

Nyilvántartási szám:E/455

4 000 4 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Panel antenna RIC/522C,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés YAGI 
antenna,

Leltáriszám:6410000700172

Nyilvántartási szám:E/453
2 600 2 600

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
YAGI antenna,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Siemens Sitrans átfolyásmérő 
mérőcső D,

Leltáriszám:7500000700255

Gyáriszám:7ME652 475702N428

Nyilvántartási szám:E/429

140 000 140 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Siemens Sitrans 
átfolyásmérő mérőcső D,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700312

Gyáriszám:9604779700000076

Nyilvántartási szám:E/493

880 000 880 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (2. szivattyú) 
Gru,

Leltáriszám:5200000700297

Gyáriszám:0740

Nyilvántartási szám:E/479

28 000 28 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (2. 
szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú S1 134-H1,

Leltáriszám:5200000700295

Nyilvántartási szám:E/477
800 000 800 000

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú S1 
134-H1,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (1. szivattyú) 
Gru,

Leltáriszám:5200000700309

Gyáriszám:1610

Nyilvántartási szám:E/490

20 000 20 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (1. 
szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Teljesítmény monitor/analizátor 
FANOX,

Leltáriszám:7310000700016

Nyilvántartási szám:E/423
29 000 29 000

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Teljesítmény 
monitor/analizátor FANOX,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 6 m-es 
horganyzott antennatartó oszlop,

Leltáriszám:6430000700042

Nyilvántartási szám:E/461
3 200 3 200

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
6 m-es horganyzott 
antennatartó oszlop,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (2. szivattyú) 
Gru,

Leltáriszám:5200000700306

Gyáriszám:1476

Nyilvántartási szám:E/487

40 800 40 800
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (2. 
szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök



Intézmény szerinti eszközök listája

oldal: 7/8
(Intézmény: DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA)

Azonosítók Kategória M.e. Eszköztípus Megjegyzés
Főkönyvi
szla.
szám

Főkönyv
évszáma

Megnevezés
(intézményi)

Nyilván-
tartásba
vétel ideje

Aktiválás
kelte

Állományba
vétel
típusa

Bruttó
érték

Érték-
csökkenés

Nettó
Érték (Könyv 
szerinti érték)

Maradvány
érték

Megnevezés
(számla szerinti)

Leírási
kulcs
(%)

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319822 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 14.50 db

1319823 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

1319823 2021 2018-01-01 2015-01-01 Nyitás 0 0 209 - Egyéb perifériák 33.00 db

1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

1211482 2021 2021-03-01 2021-03-01 0 180 - Közmű hálózat 2.00 db

Az egyes vagyonelemek üzembe helyezés óta elvégzett értéknövelő beruházásáról Önkormányzatunknak nincs tudomása.

Víziközmű-vagyonhoz kapcsolódó szolgalmi jogokról Önkormányzatunknak nincs tudomása.

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 4 m-es 
horganyzott antennatartó oszlop,

Leltáriszám:6430000700041

Nyilvántartási szám:E/460
6 500 6 500

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
4 m-es horganyzott 
antennatartó oszlop,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

Leltáriszám:7500000700268

Nyilvántartási szám:E/452
7 000 7 000

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Úszókapcsoló,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700302

Gyáriszám:96047781000001

Nyilvántartási szám:E/484

840 000 840 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700307

Gyáriszám:9604778100000131

Nyilvántartási szám:E/488

820 000 820 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő Grundfos MP 
204,

Leltáriszám:5200000700313

Gyáriszám:1558

Nyilvántartási szám:E/494

92 000 92 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő 
Grundfos MP 204,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Siemens Sitrans átfolyásmérő 
mérőfej F,

Leltáriszám:7500000700254

Gyáriszám:F M MAGFLO MAG 
5000

Nyilvántartási szám:E/428

156 000 156 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Siemens Sitrans 
átfolyásmérő mérőfej F,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Teljesítmény monitor/analizátor 
FANOX,

Leltáriszám:7310000700020

Gyáriszám:4006

Nyilvántartási szám:E/427

93 000 93 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Teljesítmény 
monitor/analizátor FANOX,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés Racom 
rádió modem MR400,

Leltáriszám:6200000700047

Gyáriszám:5385632/11225

Nyilvántartási szám:E/471

16 000 16 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Racom rádió modem 
MR400,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés Racom 
rádió modem MR400,

Leltáriszám:6200000700046

Gyáriszám:5353631/11244

Nyilvántartási szám:E/470

27 800 27 800
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Racom rádió modem 
MR400,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Ingatlan_RFN_Termelés 
Vízmérő 80 mm BEDECO,

Leltáriszám:2008000700025

Nyilvántartási szám:E/413
10 000 10 000

Víz_Ingatlan_RFN_Termel
és Vízmérő 80 mm 
BEDECO,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (1. szivattyú) 
Gru,

Leltáriszám:5200000700305

Gyáriszám:1510

Nyilvántartási szám:E/486

40 800 40 800
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Szivattyú motorvédő (1. 
szivattyú) Gru,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Ingatlan_RFN_Termelés 
Vízmérő 80 mm BEDECO,

Leltáriszám:2008000700026

Nyilvántartási szám:E/414
10 000 10 000

Víz_Ingatlan_RFN_Termel
és Vízmérő 80 mm 
BEDECO,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 6 m-es 
horganyzott antennatartó oszlop,

Leltáriszám:6430000700043

Nyilvántartási szám:E/462
5 800 5 800

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
6 m-es horganyzott 
antennatartó oszlop,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

Leltáriszám:5200000700298

Gyáriszám:9604778100000133

Nyilvántartási szám:E/480

800 000 800 000
Szv._Gép_RFN_Elvezetés 
Grundfos szivattyú 
SEV.80.80.22.4.50D,

22 - Egyéb gépek, 
berendezések és 
felszerelések aktivált 
állományának értéke

Nagy értékű 
eszközök

Víz_Gép_RFN_Termelés 
Schneider Electric Twido PLC 
TWDLCDE40,

Leltáriszám:6500000700291

Gyáriszám:8B1032302801032

Nyilvántartási szám:E/391

37 000 37 000
Víz_Gép_RFN_Termelés 
Schneider Electric Twido 
PLC TWDLCDE40,

Nagy értékű 
eszközök

Havaria rekonstrukció elvégzése 
Deszk, Kossuth L.u. és Május 1. u. 
81. szám alatti ivóvíz 
bekötővezetékek cseréje

Leltáriszám:28511

Vonalkód:2851133442802

Aktiválás 
idegen 
kivitelezésű 
beruházásbó
l

395 560 4 638 390 922

Havaria rekonstrukció 
elvégzése Deszk, Kossuth 
L.u. és Május 1. u. 81. 
szám alatti ivóvíz 
bekötővezetékek cseréje

Nagy értékű 
eszközök



Intézmény szerinti eszközök listája

oldal: 8/8
(Intézmény: DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA)

Azonosítók Kategória M.e. Eszköztípus Megjegyzés
Főkönyvi
szla.
szám

Főkönyv
évszáma

Megnevezés
(intézményi)

Nyilván-
tartásba
vétel ideje

Aktiválás
kelte

Állományba
vétel
típusa

Bruttó
érték

Érték-
csökkenés

Nettó
Érték (Könyv 
szerinti érték)

Maradvány
érték

Megnevezés
(számla szerinti)

Leírási
kulcs
(%)

Deszk, 2021.10.26.
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Száma: D1/…………/2021.  Tárgy: Készfizető kezesség vállalása a 

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit 

Kft. részére 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. (Székhelye: 6772 Deszk, Móra u. 2., 

Adószáma: 18460186-2-06, Képviselője: Szabóné Sarkadi Szilvia ügyvezető) (a 

továbbiakban: Kedvezményezett) a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Déli Napfény 

Leader Egyesület (a továbbiakban: Támogató) működési területére meghirdetett VP6-19.2.1-

21-3-17 kódszámú, Déli Napfény Leader Egyesület – Helyi civil, sport és szabadidős 

szolgáltatások fejlesztése című felhívása alapján benyújtott pályázata támogatásban részesült, 

(Támogatói Okirat száma: 3292527688, Projekt azonosító: 3095243086), mely alapján a 

Támogató a Kedvezményezett részére 8.215.588,-Ft támogatási összeget nyújt.  

 

A Támogatói Okirat alapján Kedvezményezett bruttó 4.107.794,-Ft azaz bruttó négymillió-

százhétezer-hétszázkilencvennégy forint támogatási előleg igénylésére jogosult.  

Az előleg igényléshez a 30/2021. (V.05.) sz. Közlemény szerint, gazdasági társaság 

kedvezményezett esetén az alábbiak szükségesek: 

- önerő nyilatkozat 

- biztosíték nyújtási kötelezettség, amely lehet: 

a) készpénzletét, 

b) garanciavállaló nyilatkozat, 

c) garanciaszervezet által vállalt kezesség, 

d) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvény, valamint 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 95. § (1) bekezdése szerinti állami 

kezesség. 

  

Továbbá az AUF 6. Pontja tartalmazza a biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó 

tájékoztatót. 

  

Első körben megpróbáltuk Deszk Község Önkormányzatának készfizető kezességét 

benyújtani. Sajnos ez nem volt megfelelő, ezért a Kft .számlavezető bankjához fordultunk, a 

Cib Bank Zrt-hez, amely hajlandónak látszik egy bankgarancia kiadására, melynek biztosítéka 

az Önkormányzat készfizető kezessége, de ehhez kérnek egy testületi határozatot. Amikor ez 

megszületik a döntéshozók elé tárják a kérelmünket, és döntenek.  

  

A fentiek alapján kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 

 

 

mailto:ph@deszk.hu


HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Készfizető kezesség vállalása a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. részére 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. (6772 Deszk, Móra u. 

2., Képviselője: Szabóné Sarkadi Szilvia ügyvezető) a Vidékfejlesztési Program keretén belül 

a Déli Napfény Leader Egyesület (a továbbiakban: Támogató) működési területére 

meghirdetett VP6-19.2.1-21-3-17 kódszámú, Déli Napfény Leader Egyesület – Helyi civil, 

sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése című felhívása alapján benyújtott pályázata 

okán (Támogatói Okirat száma: 3292527688, Projekt azonosító: 3095243086) készfizető 

kezességet nyújt a Cib Bank Zrt-nek bankgarancia fedezetéül bruttó a bruttó 4.107.794,- Ft, 

négymillió-százhétezer-hétszázkilencvennégyezer forint és járulékai erejéig. A 

bankgaranciához nyújtott készfizető kezesség ideje a támogatási összeg előleggel történő 

elszámolás időpontjáig tart., de legfeljebb 2023. december 31-ig.  

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy teljesíti a Deszki Település-

üzemeltetési Nonprofit Kft. visszafizetési kötelezettséget a Cib Bank Zrt. által megjelölt 

bankszámlára történő átutalással  a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítéséről szóló 

támogatói levél kézhezvételétől számított 30, azaz harminc napon belül. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok kiadására.  

 

Deszk, 2022. január 25. 

 

 

        Király László 

        polgármester 
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