Tájékoztató a két ülés között végzett polgármesteri munkáról
D1/…………/2022.

A képviselőtestület előző ülése 2022. január 25-én volt. Az azóta eltelt időszakban végzett
polgármesteri munkáról az alábbiakban adok tájékoztatást.
2022. január –
február hó
Január 26.
Január 27.
Január 31.

Február 03.
Február 07.
Február 08.

Február 09.
Február 15.
Február 16.
Február 17.

Február 19.
Február 21.
Február 22.

Deszk, 2022. február 18.

Események
Tárgyalás a hivatalban a Pietas Kereskedelmi Szolgáltató és Temetkezési Kft.
képviselőjével.
Találkozó dr. Juhász Tündével a CSCSMK vezetőjével a Kormányhivatalban.
Tárgyalás a hivatalban néhai Kordás Pál hozzátartozóival.
Vezetői megbeszélés a hivatalban.
Találkozó Szabó Sándor országgyűlési képviselővel Deszken.
„Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” tárgyú
beruházás koordinációs megbeszélése a hivatalban.
Újszentiván külterület 052/11. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú
önkormányzati ingatlan adásvételi szerződésének aláírása a hivatalban.
Tárgyalás Papos Lászlóval a Globál 21 Kft. ügyvezetőjével – bölcsődeépítés.
Helyszíni szemle a Deszk, Széchenyi u. 33. sz. alatti ingatlanon a Deszki Tánc
Háza épület építésére vonatkozóan.
„Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” tárgyú
beruházás koordinációs megbeszélése a hivatalban.
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása elnökségi ülés Szegeden.
„Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” tárgyú
beruházás koordinációs megbeszélése a hivatalban
Tárgyalás az Állampénztári Irodában Móricz Ilona irodavezetővel a
„Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” című
projekt kapcsán.
Találkozó a hivatalban Bartók Erika tervezővel.
Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Társulás társulási ülése Szegeden.
SZKTT Polgármesterek Tanácsának ülése Szegeden.
Találkozó a hivatalban Adonyi Gáborral.
BuShow – télűző rendezvény a Főtéren.
Vezetői megbeszélés a hivatalban.
„Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” tárgyú
beruházás koordinációs megbeszélése a hivatalban.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

DESZK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL: 62/571-580
E-MAIL: ph@deszk.hu
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 Képviselőtestületi 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. február 18.
.

Király László
polgármester

LEJÁRT ÉS FOLYAMATOS HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK
Határozat száma
(önkormányzati
határozat)

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

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

70/2021. (VIII. 09.)
127/2021. (XII. 08.)
1/2022. (I.17.)
13/2022. (I. 25.)

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

120/2021. (XI. 30.)
14/2022. (I. 25.)

Döntés a 085/16 hrsz-ú ingatlan
adás-vételével kapcsolatban
Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
Társulási
Megállapodásának
jóváhagyása

123/2021. (XI. 30.)

135/2021. (XII. 08.)

136/2021. (XII. 08.)

137/2021. (XII. 08.)

A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú
„Élhető
települések”
elnevezésű
támogatási kérelem benyújtásának
jóváhagyása
B.)
célterület
vonatkozásában
A TOP-3.3.1-21 kódszámú
„Gyermeknevelést támogató humán
infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű
támogatási kérelem benyújtásának,
aláírásának jóváhagyása
A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú
„Élhető települések” elnevezésű
támogatási kérelem benyújtásának
jóváhagyása D.) célterület
vonatkozásában

Felelős

Polgármester

Polgármester
Polgármester

Határidő

2019. július 08.

Azonnal

Azonnal

Végrehajtás állapota
Pályázat támogatásban részesült, a támogatói
okirat megérkezett. Megvalósítás megkezdődött.
Eszközbeszerzés lezárult, kivitelezés állapota kb.
80 %-os.
Újszentiván Község Önkormányzata, mint
tulajdonos társ élt az elővásárlási jogával.
Ingatlan-adásvételi szerződés aláírásra került.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elővásárlásra
vonatkozó nyilatkozatára várunk.
Szakértői vélemény beérkezett. Ingatlanadásvételi szerződés megkötése folyamatban van.

Polgármester

Azonnal

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

Polgármester

Azonnal

Pályázat hiánypótlása megtörtént, elfogadták a
pályázatot és tartalmi értékelésre bocsájtották.

Polgármester

Azonnal

Polgármester

Azonnal

Pályázat hiánypótlása megtörtént, elfogadták a
pályázatot és tartalmi értékelésre bocsájtották

Pályázat hiánypótlása megtörtént, elfogadták a
pályázatot és tartalmi értékelésre bocsájtották

LEJÁRT ÉS FOLYAMATOS HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK
Határozat száma
(önkormányzati
határozat)

138/2021. (XII. 08.)
9/2022. (I. 25
11/2022. (I. 25.)
17/2022. (I. 25.)

18/2022. (I. 25.)

Határozat tárgya

A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú
„Élhető települések” elnevezésű
támogatási kérelem benyújtásának
jóváhagyása C.) célterület
vonatkozásában
Tájékoztató a környezet állapotának
alakulásáról
Tervezési szerződés megkötése a
B&B '99 Szolgáltató Bt.-vel
Az
Önkormányzat
tulajdonát
képező
víziközmű
vagyon
helyzetének és az ahhoz kapcsolódó
feladatellátási
kötelezettségek
teljesítésének áttekintése
Készfizető kezesség vállalása a
Deszki
Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft. részére

Felelős

Határidő

Végrehajtás állapota

Polgármester

Azonnal

Pályázat hiánypótlása megtörtént, elfogadták a
pályázatot és tartalmi értékelésre bocsájtották

Polgármester

Azonnal

Lakosság tájékoztatása megtörtént.

Polgármester

Azonnal

Tervezési szerződés aláírása mindkét fél részéről
megtörtént.

Polgármester

Azonnal

Folyamatban van.

Polgármester

Azonnal

Készfizető kezesség vállalásához
jognyilatkozatok kiadásra kerültek.

szükséges

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.
polgármester

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

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580
E-MAIL: ph@deszk.hu
Száma: D1/……………/2022.
Tárgy: 2021. évi költségvetés zárszámadás előtti
módosítása
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
részére
Deszk
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását a bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítési adatai indokolják.
A hatályos, Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet az alábbi linken elérhető:
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/544140
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, szükség szerinti kiegészíteni, és
az előterjesztés mellékletét képező rendeletet megalkotni.
Deszk, 2022. február 18.
Király László
polgármester
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RENDELET TERVEZET!
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„(1) Deszk Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 11.448.119.231 forintban, kiadási főösszegét 11.448.119.231 forintban állapítja meg.
Kötelező önkormányzati feladatra 11.442.273.739 forint, önként vállalt feladatra 0 forintot,
államigazgatási feladatra 5.845.492 forintot állapít meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 6.607.251.563 Ft-ban, a
kiadási főösszegét 6.654.591.801 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 347.637.359 Ft-ban, a kiadási
főösszegét 2.010.088.156 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 4.493.230.309 Ft-ban és kiadások
főösszegét 2.783.439.274 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a tartalék összegét 225.672.306 forintban állapítja meg.”
2. §
A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat intézményi szintű költségvetését a 6. melléklet tartalmazza, melynek
főösszege 3.027.248.376 forint. A működési bevételek főösszegét szintén 2.383.745.696
forintban, a kiadások főösszegét 2.345.921.566 forintban, a felhalmozási bevételek főösszegét
335.259.359 forintban , a kiadások főösszegét 484.089.273 forintban határozza meg. A
finanszírozási bevételek összegét 308.243.321 forintban, a finanszírozási kiadások összegét
197.237.537 forintban határozza meg. A forráshiány összegét 0 forintban, a tartalék összegét
114.062.373 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 7. melléklet
tartalmazza, melynek főösszege 102.279.556 forint, mely összegből a működési kiadások
főösszege 101.979.556 forint, a felhalmozási kiadások főösszege 300.000 forint. A finanszírozási
bevételek összege 81.443.850 forint.
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(3) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézményi szintű költségvetésnek főösszegét az 8.
melléklet tartalmazza, melynek főösszege 41.055.774 forint. A működési bevételek főösszege
3.648.770 forint, a felhalmozási bevétel főösszege 0 forint, a működési kiadások főösszege
40.475.874 forint és a felhalmozási kiadások főösszege 579.900 forint. A finanszírozási bevételek
összege 37.407.004 forint.”
3. §
A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 11. § (1)–(5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása konszolidált költségvetését a 9. számú melléklet
tartalmazza. A Képviselő-testület a Társulás intézményi (10. melléklet) szintű 2021. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.378.393.995 forintban, a működési bevétel
főösszegét 2.719.960.743 forintban, a kiadás főösszegét 457.140.907 forintban, a felhalmozási
kiadás főösszegét 335.051.351 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege
658.433.252 forint, a kiadások összege 2.586.201.737 forint. A költségvetési hiány összege nulla
forint.
(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ intézményi szintű
költségvetését a 11. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Koordinációs Központ
intézményi szintű 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 274.212.133 forint, a
működési bevétel főösszege 138.855.000 forint, a kiadási főösszege 266.323.706 forint, a
finanszírozási bevételek összegege 135.357.133 forintban határozza meg. A költségvetési hiány
összege nulla forint.
(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetését a 12. melléklet tartalmazza. A
Képviselő-testület az Óvodák 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
170.611.052 forintban, a működési bevételek főösszegét 4.348.868 forintban, a kiadások
főösszegét 168.608.052 forintban, a felhalmozási kiadás főösszegét 2.003.000 forintban állapítja
meg. A finanszírozási bevételek összege 166.262.184 forint. A költségvetési hiány összege nulla
forint.
(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű
költségvetését a 13. melléklet tartalmazza. A Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 183.871.557 forintban, a működési bevételek
főösszegét 42.206.000 forintban, a kiadások főösszegét 182.932.624 forintban, a felhalmozási
kiadások főösszegét 938.933 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összege
141.665.557 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(5) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetését a 14.
melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.058.798.647 forint összegben, a működési
bevétel főösszegét 889.904.135 forintban, a kiadások főösszege 2.957.453.991 forintban,a
felhalmozási bevételek összegét 12.378.000 forintban, a felhalmozási kiadások összegét
101.344.656 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevétel összege 2.156.516.512 forint, a
költségvetési hiány összege nulla forint.”
4. §
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A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat összesített létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 579,1 fő. Az
önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 585,1 fő.”
5. §
(1) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(6) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a
10. melléklet lép.
(11) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a
11. melléklet lép.
(12) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe
az 5. melléklet lép.
6. §
Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.

4

1. melléklet
„5. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
2. melléklet
„4. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
3. melléklet
„6. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
4. melléklet
„7. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
5. melléklet
„28. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
6. melléklet
„9. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
7. melléklet
„10. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
8. melléklet
„11. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
9. melléklet
„12. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
10. melléklet
„13. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
11. melléklet
„14. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
12. melléklet
„8. melléklet

5

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6

Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

5. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft
93 580 494
159 042 150

Ft
93 945 150
168 366 650

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)

1 632 057 928

1 864 497 799

4.
5.
6.
7.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

8 597 540
0
0
1 893 278 112

8 928 172
40 924 664
309 845
2 176 972 280

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)

7 000 000

7 000 000

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)

0

0

10.
11.
12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

60 254 728
1 960 532 840
0

58 581 099
2 242 553 379
0

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)

0

0

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

0

0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

14 721 760

330 576 678

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

14 721 760

330 576 678

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

0
92 200 000
19 500 000
19 000 000
53 700 000
50 706 174

0
92 200 000
19 500 000
19 000 000
53 700 000
50 706 174

50 706 174

50 706 174

0
0
0
142 906 174
1 000 000
500 000
0
500 000
1 000 000
0
1 550 000
2 000 000
10 000 000

0
0
0
142 906 174
1 000 000
500 000
0
500 000
1 000 000
0
3 448 770
2 000 000
10 000 000
1 554 552
1 310 729
0
81 016
3 375 552
21 770 619
0
0
0

1.
2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

891 000
0
50 000
2 097 108
16 588 108
0
0
0

Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

5. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft
46.

Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

Ft
0

0

Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

47.
48.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)

5. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft
0

0

0

0

49.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)

4 682 681

4 682 681

50.
51.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

0
4 682 681

0
4 682 681

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

2 140 431 563

2 743 489 531

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)

154 104 924
18 821 264
172 926 188
25 234 564
10 700 000
5 180 000
54 321 814
0
18 968 335
89 170 149
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
7 132 652

153 866 480
19 728 182
173 594 662
26 671 476
15 844 534
6 522 886
74 122 726
0
49 234 650
145 724 796
0
0
0
0
0
2 200 000
2 200 000
35 309 781

71.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)

0

40 500

72.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)

0

20 000

40 000 000
1 793 111 242
0
1 793 111 242
0
27 280 780
1 867 524 674
229 394 971
458 070

50 574 479
1 956 742 448
0
1 956 742 448
0
114 062 373
2 156 749 581
449 456 721
34 582 104

4 006 820

1 812 529

83.
84.
85.
86.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

0
0
0
4 006 820

0
0
0
1 812 529

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

2 391 715 436

2 990 791 869

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

5. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

0
239 025 773
0
119 185 559
0
119 185 559

0
241 562 084
81 471 379
121 506 412
0
202 977 791

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

358 211 332

444 539 875

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

0
0
101 739 859
0
101 739 859

0
75 731 125
121 506 412
0
197 237 537

101 739 859

197 237 537

2 493 455 295

3 188 029 406

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

1. Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

4. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft
93 580 494

Ft
93 945 150

159 042 150

168 366 650

1 632 057 928

1 864 497 799

8 597 540
0
0
1 893 278 112

8 928 172
40 924 664
309 845
2 176 972 280

7 000 000

7 000 000

0

0

2 795 848 059
4 696 126 171
0

3 072 017 598
5 255 989 878
0

0

0

0

0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

14 721 760

333 626 678

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

14 721 760

333 626 678

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

0
92 200 000
19 500 000
19 000 000
53 700 000
50 706 174

0
92 200 000
19 500 000
19 000 000
53 700 000
50 706 174

50 706 174

50 706 174

0

0

0
0
142 906 174
1 000 000
500 000
0
500 000
1 000 000
0
372 167 665
9 750 000
10 000 000
576 263 110
140 616 787
67 145 330
375 000
4 597 108
1 180 915 000
0
0
0
0

0
0
142 906 174
1 000 000
500 000
0
500 000
1 000 000
0
389 814 435
9 750 000
10 000 000
578 617 662
144 488 516
67 145 330
406 016
5 875 552
1 206 097 511
0
0
0
0

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

1. Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése

Rovat megnevezése

4. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

50.
51.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

5 897 445 612

6 954 888 922

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

1 801 011 351
26 422 264
1 827 433 615
297 818 343
428 982 256
38 571 544
813 975 833
36 071 718
379 331 985
1 696 933 336
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
7 132 652

2 053 068 293
27 269 182
2 080 337 475
338 333 178
455 509 121
39 915 310
823 052 811
36 169 718
566 896 274
1 921 543 234
0
0
0
0
68 400
2 200 000
2 268 400
35 309 781

0

40 500

0

20 000

40 000 000
1 836 861 242
10 750 000
1 793 111 242
0
62 531 246
1 946 525 140
1 247 418 406
85 633 795

50 574 479
2 000 492 448
10 150 000
1 956 742 448
0
225 672 306
2 312 109 514
1 616 083 360
390 469 517

4 006 820

1 812 529

83.
84.
85.
86.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

0
0
0
4 006 820

0
1 722 750
0
3 535 279

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

7 108 769 455

8 664 679 957

47.
48.
49.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

0

1 258 000

0

1 258 000

4 682 681

4 682 681

0
4 682 681

9 328 000
14 010 681

1. Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése

Rovat megnevezése

4. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

0
1 056 159 569
0
2 377 970 134
0
2 377 970 134

0
1 704 050 781
81 471 379
2 707 708 149
0
2 789 179 528

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

3 434 129 703

4 493 230 309

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

0
0
2 360 524 434
0
2 360 524 434

0
75 731 125
2 707 708 149
0
2 783 439 274

2 360 524 434

2 783 439 274

9 469 293 889

11 448 119 231

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

1.1. Deszk Község Önkormányzat költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

6. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft
93 580 494

Ft
93 945 150

159 042 150

168 366 650

1 632 057 928

1 864 497 799

8 597 540

1 893 278 112

8 928 172
40 924 664
309 845
2 176 972 280

7 000 000

7 000 000

36 477 640
1 936 755 752

36 477 640
2 220 449 920

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

14 721 760

330 576 678

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

14 721 760

330 576 678

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

92 200 000
19 500 000
19 000 000
53 700 000
50 706 174

92 200 000
19 500 000
19 000 000
53 700 000
50 706 174

50 706 174

50 706 174

0

0

0
0
142 906 174
1 000 000
500 000
0
500 000
1 000 000
0
1 300 000
2 000 000
10 000 000
891 000

0
0
142 906 174
1 000 000
500 000
0
500 000
1 000 000
0
1 300 000
2 000 000
10 000 000
1 554 552
1 310 729

50 000
2 097 108
16 338 108
0
0

50 000
3 174 321
19 389 602
0
0

0

0

0

0

0

0

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)

47.
48.

1.1. Deszk Község Önkormányzat költségvetése

Rovat megnevezése

50.
51.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

83.
84.
85.
86.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

49.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

6. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

4 682 681

4 682 681

4 682 681

4 682 681

2 116 404 475

2 719 005 055

34 619 013
17 670 464
52 289 477
8 395 455
8 700 000
4 950 000
45 676 814
0
16 918 335
76 245 149

35 022 433
18 521 792
53 544 225
8 395 455
11 250 322
5 938 842
61 594 547

3 000 000
3 000 000
7 132 652

46 248 594
125 032 305
0
0
0
0
0
2 200 000
2 200 000
35 309 781

0

40 500

0

20 000

40 000 000
1 793 111 242
1 793 111 242

50 574 479
1 956 742 448
0
1 956 742 448

27 280 780
1 867 524 674
229 394 971
458 070

114 062 373
2 156 749 581
447 694 640
34 582 104

4 006 820

1 812 529

0
0
0
4 006 820

0
0
0
1 812 529

2 241 314 616

2 830 010 839

1.1. Deszk Község Önkormányzat költségvetése

Rovat megnevezése

6. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

0
226 650 000
0
0
0
0

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

226 650 000

308 243 321

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

0
0
101 739 859
0
101 739 859

75 731 125
121 506 412
0
197 237 537

101 739 859

197 237 537

2 343 054 475

3 027 248 376

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

226 771 942
81 471 379

81 471 379

1.2.
Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

7. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

22 577 088

20 803 459

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

22 577 088

20 803 459

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)
(B2)
Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi
iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0
0

0

0
0

0

0

31 016
1 231
32 247

0

0

1.2.
Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése

Rovat megnevezése

7. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

50.
51.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

22 577 088

20 835 706

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

86 873 987
60 000
86 933 987
13 465 468
700 000
170 000
145 000

84 782 368
95 300
84 877 668
13 185 468
1 682 576
170 000
1 711 916

750 000
1 765 000

351 928
3 916 420

0

0

0

0
300 000

83.
84.
85.
86.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

47.
48.
49.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

0

0

0

0

0
102 164 455

102 279 556

1.2.
Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése

Rovat megnevezése
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

7. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

6 500 000

7 123 850

73 087 367

74 320 000

73 087 367

74 320 000

79 587 367

81 443 850

0
0
0
102 164 455

102 279 556

A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

23.

28. melléklet

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda költségvetése

Rovat megnevezése

28. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

50.
51.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

12 248 100
10 000
12 258 100
1 700 000
700 000
93 600
1 192 000

11 879 800
10 000
11 889 800
1 700 000
852 781
152 952
989 242

1 502 000
3 487 600

978 744
2 973 719

0

0

0
0

0
882 181

83.
84.
85.
86.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

0

0

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

17 445 700

17 445 700

47.
48.
49.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

0

0

0

0

0

0

A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda költségvetése

Rovat megnevezése

28. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

17 445 700
0
17 445 700

17 445 700

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

17 445 700

17 445 700

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

0

0
0

0

0

17 445 700

17 445 700

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

17 445 700

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás és intézményei konszolidált költségvetése

Rovat megnevezése

9. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

2 704 724 891
2 704 724 891
0

2 982 568 059
2 982 568 059
0

0

0

0

0

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

3 050 000

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

3 050 000

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 249 000
7 750 000
0
576 263 110
60 516 247
67 145 330
25 000
2 500 000
791 448 687
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
92 997 000
7 750 000
0
577 063 110
63 968 247
67 145 330
25 000
2 500 000
811 448 687
0
0
0
0

23.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás és intézményei konszolidált költségvetése

Rovat megnevezése

9. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

50.
51.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

3 496 173 578

3 807 652 746

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

1 646 906 427
7 601 000
1 654 507 427
272 583 779
418 282 256
33 241 544
759 154 019
6 071 718
308 071 110
1 524 820 647
0
0
0
0
0
0
0
0

1 899 201 813
7 541 000
1 906 742 813
311 661 702
439 664 587
33 242 424
748 430 085
6 169 718
465 369 084
1 692 875 898
0
0
0
0
68 400
0
68 400
0

0

0

0
33 600 000
600 000
0
0
11 151 000
44 751 000
13 403 000
12 785 725

0
33 600 000
0
0
0
87 510 467
121 110 467
162 006 204
283 497 413

0

0

83.
84.
85.
86.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

0
0
0
0

0
1 722 750
0
1 722 750

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

3 522 851 578

4 479 685 647

47.
48.
49.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

0

1 258 000

0

1 258 000

0

0

0
0

9 328 000
9 328 000

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás és intézményei konszolidált költségvetése

Rovat megnevezése

9. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

0
26 678 000

0
672 032 901

2 258 784 575
0
2 258 784 575

2 586 201 737
0
2 586 201 737

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

2 285 462 575

3 258 234 638

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

0
0
2 258 784 575
0
2 258 784 575

0
0
2 586 201 737

2 258 784 575

2 586 201 737

5 781 636 153

7 065 887 384

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

2 586 201 737

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

10. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0
0
0

0
0
0

2 454 311 575
2 454 311 575

2 712 035 743
2 712 035 743

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

4 600 000

4 600 000

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

800 000
800 000
25 000
2 500 000
7 925 000

25 000
2 500 000
7 925 000

0

0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

50.
51.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

83.
84.
85.
86.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

47.
48.
49.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

10. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0

0

0

0

2 462 236 575

2 719 960 743

0
0
2 000 000
13 863 000
159 383 000
7 212 000
182 458 000

0
0
2 000 000
13 863 880
163 004 814
98 000
157 063 746
336 030 440

0

0

33 600 000
600 000

33 600 000
0

11 151 000
44 751 000
2 921 000
0

87 510 467
121 110 467
79 032 216
254 296 385

1 722 750
0

1 722 750

230 130 000

792 192 258

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

10. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

26 678 000

658 433 252

0
0

0
0

26 678 000

658 433 252

0
2 258 784 575

2 586 201 737

2 258 784 575

2 586 201 737

2 258 784 575

2 586 201 737

2 488 914 575

3 378 393 995

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

11. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0
0

0
0

4 950 000
4 950 000

4 950 000
4 950 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

73 749 000
0

89 497 000

15 200 000
24 956 000

15 200 000
29 208 000

113 905 000

133 905 000

0

0

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ költségvetése

Rovat megnevezése

50.
51.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

83.
84.
85.
86.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

47.
48.
49.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

11. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0

0

0

0

118 855 000

138 855 000

90 077 756
0
90 077 756
13 780 162
69 616 750
350 000
25 813 500

97 311 759
0
97 311 759
15 202 607
91 255 850
350 000
25 813 500

36 389 990
132 170 240

36 389 990
153 809 340

0

0

0
762 000
0

0
7 888 427
0

0

0

236 790 158

274 212 133

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ költségvetése

Rovat megnevezése
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

11. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft
194 643

117 935 158

135 162 490

117 935 158

135 162 490

117 935 158

135 357 133

0

0

0

0

0

0

0

0

236 790 158

274 212 133

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

12. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0

0

2 405 868
2 405 868

2 405 868
2 405 868

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

1 530 000
413 000

1 530 000
413 000

1 943 000

1 943 000

0

0

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetése

Rovat megnevezése

12. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

50.
51.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

129 741 764
60 000
129 801 764
22 645 290
3 420 000
823 000
19 988 000
250 000
7 005 000
31 486 000

121 396 694
0
121 396 694
21 143 358
3 420 000
823 000
14 570 000
250 000
7 005 000
26 068 000

0

0

0
1 651 000
0

0
2 003 000
0

83.
84.
85.
86.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

0

0

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

185 584 054

170 611 052

47.
48.
49.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

0

0

0

0

4 348 868

4 348 868

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetése

Rovat megnevezése

12. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

181 235 186
0
181 235 186

164 488 186
0
164 488 186

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

181 235 186

166 262 184

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

0

0

0

0

0

0

185 584 054

170 611 052

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

1 773 998

Szegedi Kistérség Többcélú Tárulása Szociális Szolgáltató Központ költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

13. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0

0

0

0

16 000 000
16 000 000

18 420 000
18 420 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

16 100 000
3 786 000
3 900 000

16 100 000
3 786 000
3 900 000

23 786 000

23 786 000

0

0

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

Szegedi Kistérség Többcélú Tárulása Szociális Szolgáltató Központ költségvetése

Rovat megnevezése

13. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

50.
51.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

39 786 000

42 206 000

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

86 214 000
2 121 000
88 335 000
14 497 000
6 790 000
1 476 000
33 662 000
2 019 000
11 764 000
55 711 000

107 635 655
2 121 000
109 756 655
17 803 902
6 606 211
1 476 000
33 508 413
2 019 000
11 762 443
55 372 067

0

0

0
600 000
0

0
938 933
0

83.
84.
85.
86.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

0

0

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

159 143 000

183 871 557

47.
48.
49.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

0

0

0

0

Szegedi Kistérség Többcélú Tárulása Szociális Szolgáltató Központ költségvetése

Rovat megnevezése
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

13. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft
338 775

119 357 000

141 326 782

119 357 000

141 326 782

119 357 000

141 665 557

0

0

0

0

0

0

0

0

159 143 000

183 871 557

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

14. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0
0
0

0
0
0

227 057 448
227 057 448

244 756 448
244 756 448

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

3 050 000

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

3 050 000

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0
0

0
0

0

0

3 500 000
3 150 000

3 500 000
3 150 000

543 433 110
30 561 247
63 245 330

543 433 110
30 561 247
63 245 330

643 889 687

643 889 687

0

0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetése

Rovat megnevezése

14. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

50.
51.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

1 340 872 907
5 420 000
1 346 292 907
221 661 327
336 455 506
16 729 544
520 307 519
3 802 718
245 700 120
1 122 995 407

83.
84.
85.
86.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

47.
48.
49.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

1 258 000
0

1 258 000

0

9 328 000
9 328 000

870 947 135

902 282 135
1 572 857 705
5 420 000
1 578 277 705
257 511 835
336 382 526
16 729 544
511 533 358
3 802 718
253 147 905
1 121 596 051

68 400
0

68 400

0
7 469 000
12 785 725

0
72 143 628
29 201 028

0

0

2 711 204 366

3 058 798 647

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetése

Rovat megnevezése
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

14. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft
11 292 233

1 840 257 231

2 145 224 279

1 840 257 231

2 145 224 279

1 840 257 231

2 156 516 512

0

0

0

0

0

0

0

0

2 711 204 366

3 058 798 647

1.3. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0

0

1 200 000
1 200 000

1 300 000
1 300 000

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

23.

8. melléklet

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0

0

0
0

0
0

0

0

250 000
0

2 148 770

250 000

200 000
2 348 770

0

0

1.3. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Rovat megnevezése

8. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

50.
51.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=49+50) (B7)

52.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+48+51) (B1-B7)

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

20 363 824
1 080 800
21 444 624
3 373 641
1 300 000
60 000
8 500 000

22 181 879
1 101 090
23 282 969
3 390 553
2 058 855
261 092
9 827 021

1 300 000
11 160 000

1 655 384
13 802 352

0

0

0

0
579 900
0

83.
84.
85.
86.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=53+54) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=57+…+61) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+…+68) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=70+…+74+78) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+85)( K8)

0

0

87.

Költségvetési kiadások (=55+56+62+69+79+80+81+86) (K1-K8)

35 978 265

41 055 774

47.
48.
49.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

0

0

0

0

1 450 000

3 648 770

0
0
0

1.3. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Rovat megnevezése
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=90+91+92) (B81)

94.

Finanszírozási bevételek (=88+89+93) (B8)

95.
96.
97.
98.
99.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=96+98) (K91)

100. Finanszírozási kiadások (=95+99) (K9)
Költségvetés főösszege

8. melléklet

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

5 875 773

7 666 292

28 652 492

29 740 712

28 652 492

29 740 712

34 528 265

37 407 004

0

0

0

0

35 978 265

41 055 774

or.njt.hu
Nemzeti Jogszabálytár – Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
150-191 perc
Deszk Község Önkormányzata 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete
Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről
2021.12.10.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak
bizottságára, az általa és a társulások által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a
támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.
2. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
2. § A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak
figyelembe vételével 2021. évre a 2. mellékletében határozza meg kötelezően ellátandó, önként
vállalt és államigazgatási feladatait.
3. A költségvetés címrendje
3. § A képviselő-testület az államháztartási törvényben foglaltak – valamint a pénzügyminiszter
tájékoztatójának – figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2021. évre az 1. mellékletben
foglaltak szerint határozza meg.
4. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja
4. § (1)1 Deszk Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 11.448.119.231 forintban, kiadási főösszegét 11.448.119.231 forintban állapítja meg.
Kötelező önkormányzati feladatra 11.442.273.739 forint, önként vállalt feladatra 0 forintot,
államigazgatási feladatra 5.845.492 forintot állapít meg.
(2)2 A képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 6.607.251.563 Ft-ban, a
kiadási főösszegét 6.654.591.801 Ft-ban állapítja meg.
(3)3 A képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 347.637.359 Ft-ban, a kiadási
főösszegét 2.010.088.156 Ft-ban állapítja meg.
(4)4 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 4.493.230.309 Ft-ban és kiadások
főösszegét 2.783.439.274 Ft-ban állapítja meg.
(5)5 A Képviselő-testület a tartalék összegét 225.672.306 forintban állapítja meg.
(6) Az önkormányzati szintű költségvetés működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és
kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(7) Deszk Község Önkormányzata a 4. mellékletben összesített bevételi-kiadási kiemelt
előirányzatainak részletezését, az önkormányzat működési támogatásait a 16-19. melléklet, a
felhalmozási kiadásokat a 22. melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak (likviditás) teljesüléséről szóló ütemtervet a
23. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak várható adatait a 24.
melléklet tartalmazza.
(10) A többéves kihatással járó hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatását éves bontásban a 25.
melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
bemutatását a 26. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetésére vonatkozó hatásvizsgálatot a 27. melléklet tartalmazza.
5. Deszk Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire, gazdasági társaságára vonatkozó
rendelkezések
5. § (1)6 Az önkormányzat intézményi szintű költségvetését a 6. melléklet tartalmazza, melynek
főösszege 3.027.248.376 forint. A működési bevételek főösszegét szintén 2.383.745.696 forintban,
a kiadások főösszegét 2.345.921.566 forintban, a felhalmozási bevételek főösszegét 335.259.359
forintban , a kiadások főösszegét 484.089.273 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek
összegét 308.243.321 forintban, a finanszírozási kiadások összegét 197.237.537 forintban határozza
meg. A forráshiány összegét 0 forintban, a tartalék összegét 114.062.373 forintban állapítja meg.
(2)7 A Polgármesteri Hivatal intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 7. melléklet
tartalmazza, melynek főösszege 102.279.556 forint, mely összegből a működési kiadások főösszege
101.979.556 forint, a felhalmozási kiadások főösszege 300.000 forint. A finanszírozási bevételek
összege 81.443.850 forint.
(3)8 A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézményi szintű költségvetésnek főösszegét az 8.
melléklet tartalmazza, melynek főösszege 41.055.774 forint. A működési bevételek főösszege
3.648.770 forint, a felhalmozási bevétel főösszege 0 forint, a működési kiadások főösszege
40.475.874 forint és a felhalmozási kiadások főösszege 579.900 forint. A finanszírozási bevételek
összege 37.407.004 forint.
(3a)9 A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 28.
melléklet tartalmazza, melynek főösszege 17.445.700 forint. A működési kiadások összege
17.445.700 Ft, a finanszírozási bevételek összege 17.445.700 forint.
(4) Az önkormányzat finanszírozását (működési támogatás) igénylő intézmények költségvetését,
mint az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ, az SZKTT Közoktatási Intézmény 21. melléklet,
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi tervét a 20. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 0 Ft összegű forráshiányt
hagy jóvá. Az év közben felmerülő likviditási problémák megoldására – a bevételek befolyásának
időszakos jellegére tekintettel – költségvetési éven belül lejáró futamidejű likvidhitel felvételét
jóváhagyja.

6. A költségvetés végrehajtása
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet keretein belül az
önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, illetve tegyen intézkedéseket a
jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére,
azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás szabályait
az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási
előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.
(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a
költségvetési támogatások emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek
nem folynak be, nem teljesíthetőek.
(5) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül bevételi többletét az irányító
szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű
előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi többlet másik 50 %-át a költségvetési
szervek kötelesek átutalni az irányító szerv fizetési számlájára.
(6) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatási előirányzatai a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a pályázatok keretében foglalkoztatottakra
vonatkozóan a mindenkor hatályban lévő munka törvénykönyve alapján nyújtanak fedezetet.
Személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére állapítható meg kiadás, tartós
kötelezettség azonban nem vállalható.
(7) Költségvetési szervek jutalmat nem tervezhetnek, személyi juttatások megtakarításából arra
előirányzat képezhető. Személyi juttatások előirányzata, kizárólag a munkaadókat terhelő járulék
egyidejű módosításával történhet.
(8) Költségvetési szervek kiemelt előirányzatok között saját hatáskörű átcsoportosítást nem
végezhetnek, csak és kizárólag kiemelt előirányzaton belül.
(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási
számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, illetve rövid lejáratú
értékpapír vásárlására.
(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási
előirányzatának módosítására és a kiadási előirányzatok átcsoportosítására. Az előirányzatmódosítás, átcsoportosítás átvezetését első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetés
rendeletét módosítja. A költségvetésben előirányzatként nem szereplő, azonban pénzügyi kihatással
járó képviselői előterjesztés csak a forrás megjelölésével terjeszthető a képviselő-testület elé.
(11) Költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be
szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési
többlettámogatást igényel.

(12) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az
önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen
tájékoztatást ad.
(13) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendelettel egyidőben
hagyja jóvá.
8. § (1) A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) és az önkormányzat közhasznú feladatok ellátására
külön szerződést köt a közhasznú megállapodás keretein belül. Az önkormányzat a Nonprofit Kft.
számára a közhasznú feladatok ellátásának fedezeteként jelen rendelet 20. mellékletben
meghatározott összegű működési támogatást nyújt. A támogatás folyósítására az év folyamán havi
részletekben, feladatellátással arányosan kerül sor.
(2) A Kft. ügyvezetője és a könyvvizsgáló az önkormányzati támogatás felhasználásáról, a
közhasznú feladatok végrehajtásáról írásban köteles számot adni a képviselő-testület előtt, első
alkalommal a féléves beszámoló után augusztus 25., éves beszámoló április 25. napjáig. A
felügyelő-bizottság a közhasznú társaság működése és gazdálkodásának ellenőrzése során
tapasztaltakról számol be félévente a Képviselő-testület előtt.
(3) Amennyiben a Nonprofit Kft. vállalkozási eredményt ér el, úgy annak felhasználásáról a
képviselő-testület dönt.
(4) A Kft. ügyvezetője, amennyiben a Nonprofit Kft-nek az önkormányzattal kötött közhasznú
szerződés összegének 10 %-át meghaladó 30 napon túli lejárt tartozása van és azt 1 hónapon belül
nem képes 30 nap alá leszorítani, köteles azt írásban a Polgármester, illetve a Felügyelő Bizottság
tudomására hozni.
9. § (1) Költségvetési előirányzatokból kulturális, közművelődési, sport, szabadidő sport, egyéb
támogatás jogcímen, kérelem útján igényelhető. Pénzeszköz átadás Pénzügyi, Ügyrendi- és
Kulturális Bizottsági, valamint képviselő-testületi döntést követően írásbeli megállapodással,
támogatási szerződéssel történhet. A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy
köteles igazolni, hogy köztartozásait maradéktalanul rendezte, illetve átütemezésről szerződést
kötött, illetve nem áll végrehajtási vagy felszámolási eljárás alatt. Természetes személy, jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére megállapított folyamatos működését
szolgáló támogatás, ha a határozat másképp nem rendelkezik, - 500 ezer forint értéken felül –
negyedévente, tárgynegyedév második hónapjának 15. napjáig történik. Időponthoz kötött
rendezvény, beruházás, felújítás esetében annak ütemezéséről támogatási szerződésben kell
rendelkezni. A kérelmek megállapítása, befogadása során összeférhetetlenség vizsgálata a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
történik.
(2) A támogatott szervezetnél a támogatás igény szerinti felhasználást a támogatási szerződésben
foglaltak alapján a kérelmében meghatározott célok megvalósítását követően 30 napon belül
részletes pénzügyi beszámolót nyújt be az Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja felé, melyet a
Pénzügyi, Ügyrendi- és Kulturális Bizottság ellenőrizhet.
(3) Elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve támogatást nem célirányosan felhasználó
szervezetek, személyek részére újabb támogatás a kötelezettségszegést követő 1 évig nem ítélhető.

(4) Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségének a támogatási cél
objektív okok miatt történő meghiúsulása miatt nem tud eleget tenni, úgy vele szemben a (3)
bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak.
7. Kötelezettségvállalásra, bankszámlavezetésre vonatkozó szabályok
10. § (1) Deszk Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa
felhatalmazott személy vállalhat.
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért,
valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(3) Deszki Polgármesteri Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző vagy az általa felhatalmazott
személy vállalhat. A Hivatal rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a beszámolási
kötelezettség teljesítéséért a jegyző a felelős.
(4) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár nevében kötelezettséget az intézmény igazgatója vagy az
általa felhatalmazott személy vállalhat. Az intézmény rendeletben meghatározottak szerinti
végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért az intézmény igazgatója a felelős.
(5) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a gazdasági vezető vagy az általa felhatalmazott személy
(Kormány rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező) jogosult.
(6) 200 ezer forintot elérő összegű kötelezettségvállalást minden esetben előzetesen írásba kell
foglalni.
(7) Az 1 millió forintot meghaladó szerződések megkötésére a polgármester és a költségvetési szerv
vezetője a képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult.
(8) Egy kötelezettségvállalásra vonatkozóan, ellenérték megfizetése 100 ezer forint összeget
meghaladóan készpénz átadásával nem teljesíthető.
(9) A gazdálkodás részletes szabályozását az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
8. Társulások és intézményeikre vonatkozó rendelkezések
11. § (1)10 A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása konszolidált költségvetését a 9. számú
melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Társulás intézményi (10. melléklet) szintű 2021. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.378.393.995 forint, a működési bevétel főösszegét
2.719.960.743 forint, a kiadás főösszegét 457.140.907 forint, a felhalmozási kiadás főösszegét
335.051.351 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 658.433.252 forint, a
kiadások összege 2.586.201.737 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(2)11 A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ intézményi szintű
költségvetését a 11. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Koordinációs Központ intézményi
szintű 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 274.212.133 forint, a működési
bevétel főösszege 138.855.000 forint, a kiadási főösszege 266.323.706 forint, a finanszírozási
bevételek összegege 135.357.133 forintban határozza meg. A költségvetési hiány összege nulla
forint.
(3)12 A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetését a 12. melléklet tartalmazza. A
Képviselő-testület az Óvodák 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 170.611.052

forint, a működési bevételek főösszegét 4.348.868 forint, a kiadások főösszegét 168.608.052 forint,
a felhalmozási kiadás főösszegét 2.003.000 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek
összege 166.262.184 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(4)13 A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű
költségvetését a 13. melléklet tartalmazza. A Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 183.871.557 forint, a működési bevételek
főösszegét 42.206.000 forint, a kiadások főösszegét 182.932.624 forint, a felhalmozási kiadások
főösszegét 938.933 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összege 141.665.557 forint.
A költségvetési hiány összege nulla forint.
(5)14 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetését a 14.
melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.058.798.647 forint összegben, a működési bevétel
főösszegét 889.904.135 forint, a kiadások főösszegét 2.957.453.991 forint, a felhalmozási bevételek
összegét 12.378.000 forintban, a felhalmozási kiadások összegét 101.344.656 forintban állapítja
meg. A finanszírozási bevétel összege 2.156.516.512 forint, a költségvetési hiány összege nulla
forint.
12. §15 A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetését a 15. melléklet
tartalmazza. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
1.194.202.441 forintban állapítja meg. A működési bevétel 403.746.645 forint, a kiadási főösszege
117.192.006 forint, a felhalmozási kiadások 1.077.010.435 forint és bevételek főösszege nulla forint.
A finanszírozási bevétel összege 790.455.796 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
9. A költségvetési szervek létszámkerete
13. § (1) Az önkormányzat és az intézmények, társulások által foglalkoztatottak létszámát, illetve
intézményenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete határozza meg.
(2) A költségvetési szervek a létszámkereten belül gazdálkodhatnak.
(3) A közfoglalkoztatottak létszámát az önkormányzati létszámkeret tartalmazza, a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatás szervezésére. A létszám-előirányzat éves
kerete 6 fő.
(4) Az önkormányzat összesített létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 579,1 fő. Az
önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 585,1 fő.
10. Vegyes rendelkezések
14. § (1) Deszk Község Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, alszámláit a Kereskedelmi
és Hitelbank Zrt. vezeti.
(2) A köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésben foglaltak alapján 2021. január 1-jétől 46.380 Ft.
(3) A köztisztviselő tárgyévre meghatározott illetménykiegészítésre jogosult, felső- és középfokú
iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-a.

(5) A szociális ellátásokat a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati
rendelete, a gyermek és intézményi térítési díjakat az önkormányzat 22/1996. (XII. 18.) rendelete
határozza meg.
(6)16 Deszk Község Önkormányzat a köztisztviselőit a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC.
törvény 61. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban
részesíti, és az 58. § (5) bekezdésben meghatározottak szerint nyújtandó bankszámla-hozzájárulás,
melynek szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. A cafetéria-juttatás 2021. évi kerete
(közalkalmazotti és munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetében) 246.000 Ft, a 2011.
évi CXCIX. törvény alapján (közszolgálati törvény alapján foglalkoztatott köztisztviselők esetében)
277.900 Ft, a bankszámla- hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/hó.
a) Helyi adó mentesség, telekadó 1.814.780 forint,
b) Önkormányzati tulajdonú busz közösségi célú (térítés nélküli) használata Deszki intézmények,
civil szervezetek részére 450.000 forint.
(7a) Más jogcímen Deszk Község Önkormányzata nem állapít meg közvetett támogatást.
11. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021.
január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Deszk Község Önkormányzatának
átmeneti gazdálkodásáról szóló 26/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete.

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580 FAX: 62/571-581
E-MAIL: ph@deszk.hu
Száma: D1/……………/2022.
Tárgy: 2022. évi költségvetésének elfogadása
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
részére
Deszk
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló törvényt megalkotta,
mely 2021. október 10. napján lépett hatályba. Az önkormányzatok általános működtetésének
és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra
kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati
feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan
meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A 2022. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, megalkotásához a legfontosabb előírásokat
a következő jogszabályok tartalmazzák:
 Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
 Magyarország 2022. évi központi költségvetésnek megalapozásáról szóló 2021. évi
LXXXIX. törvény,
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.),
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási
tv.),
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (Ávr.)
 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.
évi CXXII. törvény,
 A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról
szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet,
 A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet,
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Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (II. 3.) Korm. rendelet,
valamint
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény,
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.).

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési
rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt
az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló
törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A költségvetési rendelettervezet vonatkozásában az Áht. 23. § (2) bekezdése, valamint az Ávr.
24. § (1)-(2) bekezdései rögzítik, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat,
valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ide értve az
önkormányzati hivatalt is –, bevételeit és kiadásait.
A Mötv. 117-118. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási
rendszeréről. E rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott módon az Országgyűlés támogatást biztosít a feladatot meghatározó
jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó
feladatokhoz. A feladatokhoz címkézett állami támogatásokkal a zárszámadás után el kell
számolni, melyet a Magyar Államkincstár e célra létrehozott ellenőrzési osztályának be kell
nyújtani.
A költségvetés összeállítására vonatkozóan az alábbi irányelveket tartottuk szem előtt:
Főbb költségvetési irányelvek
A jelenlegi helyzetben a várható gazdasági-, pénzügyi (COVID-19) helyzetben a gazdálkodás
során még nagyobb mértékben előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:
- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és hivatal biztonságos működésének
biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén továbbra is racionális gazdálkodás
megvalósítása,
- az intézményi kiadások csak a törvény által előírt mértékben növelhetőek,
- közművelődési feladatok pályázathoz kapcsolódó fenntartási időszak biztosítása,
- önkormányzatnál elsősorban a működési kiadások finanszírozása, másodsorban a
felhalmozási kiadások finanszírozása áll, költségvetési hiányt nem keletkeztethet,
- beruházások fontossági, prioritási sorrendjének felállítása, az elkövetkező időszakban
induló pályázatokhoz szükséges saját erő alapok megképzése hitelfelvétel helyett,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére.
A számviteli szabályoknak támogatni kell a nemzeti vagyon egységes szempontú mérését, a
vagyon változás és a vagyon értékelés azonos módon történő elszámolását. Ezen célok
megvalósítása érdekében az államháztartás egészére egységessé vált a könyvvezetési és
beszámolási kötelezettség. Az egységes könyvvezetést a 2019. január 1. napjától kötelezően
bevezetésre kerülő ASP központhoz való csatlakozással biztosítja a kormány.
A) Összevont (konszolidált) adatok a rendelettervezet 4. számú számú melléklete szerint
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I. Deszk Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett bevételei
Önkormányzatok működési támogatásai
Deszk Község Önkormányzatának költségvetési támogatásai a 2022. évi költségvetési
törvényben foglaltak figyelembevételével kerülnek megtervezésre, melyről a Magyar
Államkincstár az önkormányzat részére értesítést küldött. A támogatások bemutatását
jogcímenként a 16. számú, 17. számú, 18. számú és 19. számú mellékletek tartalmazzák. 2022.
évre vonatkozóan van olyan terület (hivatal, kultúra) ahol a normatívák összege változott. Az
Országgyűlés minden településre sávosan kiterjesztette a szolidaritási hozzájárulás fizetését az
1 lakosra jutó adó-erőképesség függvényében. A nulla kulcsos sávot 34 ezer Ft-ról 22 ezer
Ft-ra csökkentette.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
E jogcím alatt tervezetük a helyi önkormányzatok (Hivatal fenntartásához),
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnői Szolgálat), központi költségvetési szervek
(Közfoglalkoztatás) várható működési célú támogatásait. A 2022. évi állami támogatás
meghatározása a költségvetési törvény, a Magyar Államkincstár mutatószám felmérése, a
polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az
5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I. 14.) Korm.
rendelet és a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022.
évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján történt,
melyek együttes összege 2.302.393.671 forint. A települési önkormányzat 1 főre jutó
adóerő-képessége 2021. július 20. napján kelt jelentés alapján 21.998 Ft/fő.
Tekintettel arra, hogy Deszk Község Önkormányzata 1 főre jutó iparűzési adóerő-képessége
22.000 Ft/fő határértéket nem haladja meg, szolidaritási hozzájárulási adó fizetésére a
költségvetési törvény alapján nem kötelezett.
Egyéb működési célú támogatások bevételei a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére
tovább utalt állami támogatások, illetve az önkormányzatok hozzájárulásait tartalmazza a
Társulás keretein belül fenntartott intézmények részére.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Ezen a soron kell bemutatni az önkormányzatok, illetve Társulás által megvalósítandó
beruházások fejlesztési célú támogatásait. A költségvetésben az önkormányzat folyamatban
lévő utólagos finanszírozású pályázatainak elszámolásából esedékes összeg 15.071.427,- Ft
támogatás került beállításra.
Termékek és szolgáltatások adói
A helyi adók vonatkozásában az adómértékek 2022. évre nem lettek módosítva. Az
önkormányzat alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása, melynek anyagi
feltételét teremti meg az önkormányzat önálló gazdálkodása, ezen belül jelentős szerepe van a
helyi adók bevételeinek. 2022. évre a Htv. 51/L. § (1)-(2) bekezdése alapján a mikro-, kis- és
középvállalkozásoknak, (továbbiakban: KKV) - ezek azon vállalkozások, melyek nettó ár
bevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint- a 2022. évi helyi iparűzési adó
mértéke 1%. A kedvezmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2022. február 25. napjáig
nyilatkozik a telephelye szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság felé. Az előterjesztés
időpontjáig 319 nyilatkozat (600 vállalkozásból) érkezett be.
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Itt szerepelt az eddigi években a települési önkormányzatokat megillető központi adók
bevétele, melyből 2021. évtől csak a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni
személyi jövedelemadó 100%-a illeti meg a helyi önkormányzatot. A gépjármű adó
elvonásra került.
Az adóbevételeket jogcímenként a rendelettervezet 6. számú melléklete tartalmazza,
mely összesen 123.500.000 forint. A 2021. évi alultervezett összeg 142.906.174 forint volt.
Közhatalmi bevételek
Egyéb közhatalmi bevétel (bírság) jogcímen, az előző évhez hasonlóan 1 millió forintot
terveztünk.
Működési bevételek
Ezen a jogcímen kell elszámolni az intézményi bevételeken (szolgáltatás ellenértéke,
továbbszámlázott kiadások bevételei) felül a tulajdonosi bevételeket. A lakó, illetve nem
lakáscélú ingatlanok hasznosításnak bevételei korábban felhalmozási célú bevételek voltak.
Összege: 805.972.159 forint. A tervezett bevétel jelentős hányadát a Társulás tervezett
bevételei teszik ki.
Felhalmozási bevételek
Kifejezetten csak a tárgyi eszköz fogalmába tartozó (ingatlan, tárgyi eszközök) értékesítésből
származó bevétel sorolhatók ide, a 2022. évben ezen a jogcímen 9.420.000 forint bevétellel
terveztünk.
Működési célú átvett pénzeszközök
A működési célú átvett pénzeszközök között az államháztartáson kívülről átvett adományokat,
segélyeket, pénzeszközöket tartjuk nyilván, bevételünk tervezett összege 3.236.587,-Ft, mely
a Deszk Község Népművészetéért Alapítványnak nyújtott támogatás visszatérüléséből adódik.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Jellegétől függően ezen a sorokon kell tervezni az államháztartáson kívülről érkező
támogatások, kölcsönök visszatérülését, illetve az egyéb átvett pénzeszközöket. Ilyen jellegű
bevételeket ez évben nem terveztünk.
Finanszírozási bevételek
Finanszírozási bevételek között szükséges tervezni a maradvány igénybevétele
(pénzmaradvány) várható összegét az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja alapján a hiány belső
finanszírozására, illetve a pénzügyi befektetések bevételeit, valamint az intézmények
finanszírozásának bevételeit. A pénzmaradványt annak megállapítását követően a
zárszámadással egyidőben fogjuk a költségvetésbe teljes összegben beállítani. A tervezett
összeg ezen felül az irányítószervi támogatások összegét tartalmazza, ez 3.336.888.267 forint.
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II. Deszk Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett kiadásai
Az Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként
vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek
előirányzatai vonatkozásában.
Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező
feladatainak ellátását.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatait a rendelettervezet 2.
számú melléklete mutatja be.
A költségvetés összeállításánál ez évre és az elkövetkező évre is megfogalmazandó elvárás a
szigorú takarékosság, költséghatékonyság. Kiadásaink tervezésénél elsődleges a kötelező
feladatok ellátása, ám továbbra is fő szempont a költségtakarékosság.
A személyi juttatások között került megtervezésre a köztisztviselők, közalkalmazottak és
munka törvénykönyve alapján pályázati keretből foglalkoztatottak (közfoglalkoztatottak)
illetménye, munkabére, illetve a cafetéria, szociális juttatások, illetve a munkába járás
költségei. Az illetmények, munkabérek a 2022. január 1-jétől hatályba lépő minimálbér,
garantált bérminimumra módosításokat tartalmazzák. A cafetéria juttatás éves mértéke
231.900 forint, a bankszámla-hozzájárulás mértéke is változatlanul 1.000 Ft/hó.
A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét a személyi juttatások
függvényében állapítottuk meg.
Dologi kiadások tekintetében továbbra is és talán még fokozottabban érvényesíteni kell a
szigorú takarékosság elvét, erre kiemelten felhívjuk az intézményvezetők figyelmét.
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások rendszerét jelentősen átalakította a Kormány.
2022. évben 2.000.000,-Ft a tervezett kiadási előirányzatunk, az összeget teljes mértékben a
szociális feladataink ellátására terveztük.
Az önkormányzat települési támogatást biztosíthat különösen, lakhatási támogatás,
hátralékcsökkentési támogatás, valamint gyógyszertámogatás formájában.
A lakosság nagy részének egyre rosszabb szociális helyzetét látva a csökkenő források mellett
is a megszűnő ellátásokat változatlan jogosultsági feltételekkel tovább szükséges biztosítani,
elérve azt, hogy a legrászorulóbb családok továbbra is az ellátásban maradhassanak.
A működési költségek legnagyobb összegét a működési támogatások jelentik, mely összeg
jelentős részét a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott működési támogatás
képezi 2.110.358.144,-Ft. A kiadás finanszírozási forrása a központi költségvetés útján érkező
normatív támogatás összege.
Az általános tartalék összegét Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával együtt 2.500.000
forintban állapítottuk meg. Eleget téve támogatási szerződésben vállat kötelezettségünknek
továbbra is biztosítjuk a bérházra vonatkozó (fejlesztési) tartalékot.
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Felhalmozási kiadásainkat jogcímenként az előterjesztés mellékletében részletezzük.
A felhalmozási kiadásokat a 22. számú melléklet tartalmazza.
Finanszírozási kiadások között az intézmények finanszírozása szerepel.
A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre
várható összegét, a költségvetési rendelet-tervezet részeként kell bemutatni. Ezt a bemutatást
szolgálja a 24. számú melléklet.
1.1. Deszk Község Önkormányzat adatai a rendelettervezet 5. számú melléklete szerint
Deszk Község Önkormányzatának, mint költségvetési szervnek az önálló (SZKTT
támogatása nélkül) költségvetési főösszege 1.185.326.338 forint.
Bevételei a konszolidált költségvetésben bemutatottak alapján alakulnak.
A Hivatalra vonatkozó támogatás összege 60.131.820,-Ft, a Művelődési Ház és Könyvtárra
8.752.415,- forint. A költségvetési törvényben meghatározott képlet alapján a Polgármesteri
Hivatal elismert létszáma 10,86 fő. Az elismert létszám nem változott.
A termékek és szolgáltatások adóit ez évben a várható változásokat figyelembe véve terveztük,
összesen 123.500 ezer forintban.
Kiadásai között a személyi juttatásokra tervezett a védőnői szolgálat, képviselő-testület
tagjainak tiszteletdíja, illetménye, buszvezető, illetve a közfoglalkoztatott program keretében
alkalmazott munkavállalók személyi juttatásait és azok munkaadókat terhelő járulékait, a
szociális hozzájárulási adót terveztük.
A dologi kiadások jellemzően a legmagasabbak, mivel az önkormányzat kötött a közüzemi
szolgáltatókkal szerződést, így itt jelenik meg a hivatal épületének költsége, a közvilágítás is,
valamint a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Csökkent, de még mindig
jelentős összeget tesz a futó pályázatokra elszámolható dologi kiadások összege. Ez évben
dologi kiadásként 93.600 ezer forintot terveztünk.
1.2 A Deszki Polgármesteri Hivatal a rendelettervezet 7. számú melléklete szerint
A Polgármesteri Hivatal önálló bevétellel a társulások működési támogatásával rendelkezik,
finanszírozását az állam az önkormányzaton keresztül biztosítja. A hivatal kiadásait
elsősorban a köztisztviselők személyi juttatásai, illetve a munkájukat segítő kötelező képzések,
szakirodalom biztosítására irányoztuk elő.
1.3 A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár a rendelettervezet 8. számú melléklete szerint
A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár saját bevételeit az előző évhez hasonlóan terveztük.
Bevételei nem csak saját, illetve intézményfinanszírozásból származnak, hanem jellemzően
pályázati forrásokkal egészítik ki, melyeknek az ez évre tervezett összegét a maradvány
tartalmazza.
III. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (Társulás) a rendelettervezet 11. számú
melléklete szerint
A Társulás a települési önkormányzatok képviselő-testületei által átruházott feladat- és
hatásköröket négy intézményén keresztül biztosítja hatályos társulási megállapodásban
foglaltak szerint.
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A Társulás 2013. július 1-től a társulási megállapodásának módosításával Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján átalakult, ezáltal
biztosított volt a működésének folyamatossága. A munkaszervezeti feladatait a székhely
önkormányzattal kötött megállapodás alapján a szintén 2013. július 1-jén megalakított az
SZKTT Koordinációs Központ látja el.
Az SZKTT Koordinációs Központ feladatellátása:
A feladat-ellátást szolgáló önkormányzati vagy a költségvetési szerv tulajdonában vagy
kezelésében lévő ingatlanok üzemeltetése, működtetésével kapcsolatos tevékenységek ellátása,
az alapfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó üzemeltetési típusú, szolgáltatások
biztosítása. A helyi önkormányzati társulásban résztvevő települések társult feladat-ellátásnak
koordinálása, összehangolása, a közös programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása.
A költségvetési gazdálkodással, pénzügyi, számviteli, ellenőrzési tevékenységével
kapcsolatos feladatok ellátása. Kistérségi orvosi ügyeleti ellátás koordinálása,
adminisztrációja, így különösen:








a társulási tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása,
a társulás tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatellátása,
orvosi ügyelet biztosítása,
köznevelési alapfeladatok ellátását szolgáló épületek és berendezések működtetése
Szatymaz,
konyhaműködtetés Szatymaz, Petőfiszállás településeken,
területfejlesztés (kistérségi programozás, koncepciók készítése, összehangolása)
szociális feladatellátás: ESZI keretében Szeged, Zsombó, Szatymaz, Petőfiszállás,
Szociális Szolgáltató Központon keresztül Röszke, Deszk, Kübekháza, Tiszasziget,
Ferencszállás és Klárafalva.

Az SZKTT Koordinációs Központ ellátja az SZKTT, SZKTT Szociális Szolgáltató Központ,
valamint az SZKTT Barackvirgá Óvoda tervezési-, gazdálkodási, ellenőrzési-, pénzügyi-,
személyügyi, beszámolási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet előírásainak megfelelően.
Szociális feladatellátás:
A Társulás intézményei által ellátott szociális feladatok 2022. évben a következők:
 szociális alapszolgáltatások
 szociális szakosított ellátás keretében
 gyermekjóléti alapellátás keretében
 egészségügyi ellátások keretében
Köznevelési feladatellátás:
Köznevelési intézmények, gyermekétkeztetési feladatellátás:
Az SZKTT Koordinációs Központ Szatymazon látja el a következő feladatokat:
 óvodai étkeztetés,
 gyermek- és felnőtt étkeztetés.
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A Társulás az előző évhez hasonlóan a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Koordinációs Központ közreműködésével biztosítja a belsőellenőrzési feladat ellátását,
valamint biztosítja a humánerőforrást az iskola-és konyhaműködtetési feladatok ellátásához.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása az intézményeken keresztül történő
feladatellátás keretében 2021. évben is magas színvonalú a törvényi előírásoknak
megfelelő működést biztosított a településeken. 2022. évben is hasonló gazdasági
tevékenység folytatásával kívánja a településeket segíteni a Társulásba bevont
intézményei vonatkozásában.
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos munkaszervezeti
feladatokat 2022. január 01. napjától Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja
el. Erre tekintettel e társulás költségvetése 2022. évtől már nem szerepel a
költségvetésünkben.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztésben foglalt Deszk Község Önkormányzatának 2022.
évi költségvetési rendelet-tervezetét megvitatni, szükség szerinti kiegészíteni, és az alábbi
határozati javaslatokat, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni.
Deszk, 2022. február 15.
Király László
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
…………/2022. (……...) önkormányzati hat.

Tárgy: Deszk Község Önkormányzatának a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a határozat mellékletben bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Erről értesítést kap:
1.
2.
3.
4.
5.

Képviselő-testület tagjai
polgármester
jegyző
P. H. - Gazdasági csoport
Irattár
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HATÁROZATI JAVASLAT
…………/2022. (……...) önkormányzati hat.

Tárgy: Költségvetési egyensúly fenntartása
Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Deszk Község
Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló
rendelet-tervezetet és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok
ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly fenntartása
érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Erről értesítést kap:
1.
2.
3.
4.
5.

Képviselő-testület tagjai
polgármester
jegyző
P. H. - Gazdasági csoport
Irattár
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Deszk Község Önkormányzat
….../2022. (…….) önkormányzati rendelete
Deszk Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságára,
az általa és a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott költségvetési szervekre,
valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Az önkormányzat költségvetése
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét
9.726.890.637,- Ft-ban, kiadási főösszegét 9.726.890.637,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 6.365.510.943,- Ft-ban,
kiadási főösszegét 6.413.032.449,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés felhalmozási bevételi főösszegét 24.491.427,- Ft-ban,
kiadási főösszegét 491.893.419,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés finanszírozási bevételi főösszegét 3.336.888.267,-Ftban, kiadási főösszegét 2.821.964.769,- Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási
előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak várható adatait e
rendelet 24. számú melléklete tartalmazza.
(7) A többéves kihatással járó hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatását éves bontásban e
rendelet 25. számú melléklete tartalmazza.
3. §
(1) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének működési
bevételi főösszegét 2.502.380.258,- Ft-ban, kiadási főösszegét 2.321.269.398,- Ft-ban; a
felhalmozási bevételi főösszegét 24.491.427,- Ft-ban, kiadási főösszegét 470.776.985,- Ft-ban;
finanszírozási bevételi főösszegét 546.394.847,-Ft-ban, kiadási főösszegét 281.220.149,- Ftban határozza meg. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.
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(2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak
figyelembe vételével 2022. évre e rendelet 2. számú mellékletében határozza meg kötelezően
ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatait.
(3) A Képviselő-testület a kötelező önkormányzati feladatokra 3.064.370.268,-Ft-ot, az
önként vállalt feladatokra 0,-Ft-ot, államigazgatási feladatokra 8.896.264,- Ft-ot állapít meg.
(4) Az önkormányzati költségvetés működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és
kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
4. §
(1) A Képviselő-testület a Deszki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének működési
bevételi főösszegét 600.000,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 96.325.000,-Ft-ban;
finanszírozási bevételi főösszegét 95.725.000,-Ft-ban állapítja meg. Finanszírozási kiadása az
Deszki Polgármesteri Hivatal intézménynek nincs. Az intézmény felhalmozási bevételeket és
kiadásokat nem tervez. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.
(2) A Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetésének működési, felhalmozási és
finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 7. számú
melléklete tartalmazza.
5. §
(1) A Képviselő-testület a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének
működési bevételi főösszegét 250.000,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 39.223.800,-Ftban; finanszírozási bevételi főösszegét 38.973.800,-Ft-ban állapítja meg. Finanszírozási
kiadása az Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézménynek nincs. Az intézmény
felhalmozási bevételeket és kiadásokat nem tervez. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.
(2) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének működési, felhalmozási és
finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 8. számú
melléklete tartalmazza.
6.§
(1) A Képviselő-testület a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 2022. évi költségvetésének
működési bevételi főösszegét 0,-Ft-ban, működési kiadási főösszegét 73.780.000,- Ft-ban;
finanszírozási bevételi főösszegét 75.050.000,-Ft-ban, finanszírozási kiadási főösszegét 0,- Ftban; a felhalmozási bevételi főösszegét 0,- Ft-ban; a felhalmozási kiadások főösszegét
1.270.000,-Ft-ban határozza meg.
(2) A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda költségvetésének működési, felhalmozási és
finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 9. számú
melléklete tartalmazza.
7. §
A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi tervének bevételi és
kiadási főösszege 76.381.685,- Ft. A tervezett hiány összege 0,- Ft. Ennek pénzügyi tervét e
rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.
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8. §
(1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményi szintű költségvetését e rendelet 11.
számú melléklete tartalmazza. A Társulás 2022. évi költségvetésének működési bevételi
főösszege 2.822.012.220,- Ft, kiadási főösszege 315.741.000,- Ft; a felhalmozási bevételi
főösszege 0,- Ft, kiadási főösszege 5.526.600,- Ft; finanszírozási bevételi főösszege
40.000.000,-Ft, kiadási főösszege 2.540.744.620,- Ft. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.
(2) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ költségvetését e
rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény 2022. évi költségvetésének
működési bevételi főösszege 41.841.000,- Ft, kiadási főösszege 174.673.000,- Ft; a
felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft, kiadási főösszege 300.000,- Ft; finanszírozási bevételi
főösszege 133.132.000,-Ft, kiadási főösszege 0,- Ft. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.
(3) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Koordinációs Központ költségvetését e rendelet
12. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény 2022. évi költségvetésének működési
bevételi főösszege 126.732.000,- Ft, kiadási főösszege 250.756.900,- Ft; a felhalmozási
bevételi főösszege 0,- Ft, kiadási főösszege 3.809.500,- Ft; finanszírozási bevételi főösszege
127.834.400,-Ft, kiadási főösszege 0,- Ft. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.
(4) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Szatymazi Barackvirág Óvoda költségvetését e
rendelet 13. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény 2022. évi költségvetésének
működési bevételi főösszege 3.490.678,- Ft, kiadási főösszege 133.366.352,- Ft; a
felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft, kiadási főösszege 3.175.000,- Ft; finanszírozási
bevételi főösszege 133.050.674,-Ft, kiadási főösszege 0,- Ft. A költségvetési hiány összege
0,- Ft.
(5) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény költségvetését e
rendelet 15. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény 2022. évi költségvetésének
működési bevételi főösszege 868.204.787,- Ft, kiadási főösszege 3.007.896.999,- Ft; a
felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft, kiadási főösszege 7.035.334,- Ft; finanszírozási
bevételi főösszege 2.146.727.546,-Ft, kiadási főösszege 0,- Ft. A költségvetési hiány összege
0,- Ft.
3. Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkerete
9. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a Szegedi Kistérségi Többcélú
Tárulás által foglalkoztatottak létszámát, illetve intézményenkénti részletezését e rendelet 3.
számú melléklete határozza meg.
(2) A költségvetési szervek a létszámkereten belül gazdálkodhatnak.
(3) Az önkormányzat összesített létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 579,1 fő. Az
önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak engedélyezett (álláshely) átlagos
statisztikai állományi létszáma 585,1 fő.
(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszám
előirányzata 6 fő. A közfoglalkoztatottak létszámát az önkormányzati létszámkeret
tartalmazza. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatás
szervezésére.
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4. Az önkormányzati költségvetés bevételei
10. §
(1) Az önkormányzatot megillető, az általános működésének és ágazati feladatainak ellátására
biztosított 2022. évi normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatásait
e rendelet 16. számú, 17. számú, 18. számú és 19. számú mellékletei tartalmazzák.
(2) Az önkormányzatot 2022. évben megillető közhatalmi bevételeket, az önkormányzat által
kivetett helyi adók jogcímét, tervezett előirányzatait e rendelet 6. számú melléklete
tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a maradvány összegét 596.394.847,- Ft-ban állapítja meg.
5. Az önkormányzati költségvetés kiadásai
11. §
(1) Az önkormányzat 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait
mérlegszerűen e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a tartalék összegét 2.500.000,- Ft összegben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2022. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait e
rendelet 22. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
bemutatását e rendelet 26. számú melléklete tartalmazza.
(5) A 2022. évi önkormányzati költségvetés hiányt nem tartalmaz. A Képviselő-testület az év
közben felmerülő likviditási problémák megoldására – a bevételek befolyásának időszakos
jellegére tekintettel – költségvetési éven belül lejáró futamidejű likvidhitel felvételét
jóváhagyja.
6. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
12. §
A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét (likviditási
ütemterv) e rendelet 23. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
13. §
A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és
végrehajtási rendelete, valamint a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint a Deszki
Polgármesteri Hivatal végzi.
14. §
(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, a feladatstruktúra évközi
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változásáról, vagy egyéb körülmény miatt bekövetkező változásról a Képviselő-testület dönt.
A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási
előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.
(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként –
az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3)
bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé
kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az
önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a soron következő képviselő-testületi
ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A pótelőirányzat a soron következő
költségvetési rendelet módosításkor a költségvetésen átvezetésre kerül.
(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a
soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. Az
államháztartáson kívüli forrás a soron következő költségvetési rendelet módosításkor a
költségvetésen átvezetésre kerül.
(6) A felhalmozási és működési célú tartalék (pénzmaradvány) felosztásának jogát a
Képviselő-testület fenntartja. Az önkormányzat pénzmaradványát a Képviselő-testület a
zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá.
(7) A költségvetésben előirányzatként nem szereplő, azonban pénzügyi kihatással járó
képviselői előterjesztés csak a forrás megjelölésével terjeszthető a Képviselő-testület elé.
15. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek
a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a
felhalmozási átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben
meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,
b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti
átcsoportosítására
d) az intézmények kiemelt előirányzataik közötti átcsoportosítás engedélyezésére.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022.
évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon,
valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(3) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézeténél
helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja, amellyel
kapcsolatos intézkedések megtételére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
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16. §
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a bevételek
beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott
előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni, amelynek szabályait az önkormányzat
szabályzatai tartalmazzák.
(2) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a
költségvetési támogatások emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett
bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli bevételi többletet az
irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50%-ának megfelelő összegű,
saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatják fel. A bevételi többlet másik 50%-át
a költségvetési szervek kötelesek átutalni az irányító szerv fizetési számlájára.
(4) A költségvetési szervek jutalmat nem tervezhetnek, a személyi juttatások megtakarításából
arra előirányzat képezhető. A személyi juttatások előirányzata, kizárólag a munkaadókat
terhelő járulék egyidejű módosításával történhet. A személyi juttatások előirányzatának
megtakarítása terhére állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.
(5) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatok között saját hatáskörű átcsoportosítást nem
végezhetnek, csak és kizárólag kiemelt előirányzaton belül.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával
nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat
ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
17. §
(1) Az önkormányzat a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságával, a Deszki
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: Kft.) a közhasznú feladatok
ellátására külön szerződést köt a közhasznú megállapodás keretein belül.
(2) Az önkormányzat a Kft. számára a közhasznú feladatok ellátásának fedezeteként e
rendelet 20. számú mellékletben meghatározott összegű működési támogatást nyújt. A
támogatás folyósítására az év folyamán havi részletekben, feladatellátással arányosan kerül
sor.
(3) A Kft. ügyvezetője és a könyvvizsgálója az önkormányzati támogatás felhasználásáról, a
közhasznú feladatok végrehajtásáról írásban köteles számot adni a Képviselő-testület előtt,
első alkalommal a féléves beszámolót követően, de legkésőbb augusztus 25. napjáig, második
alkalommal az éves beszámolót követően, de legkésőbb április 25. napjáig. A felügyelő
bizottság a közhasznú társaság működése és gazdálkodásának ellenőrzése során
tapasztaltakról félévente köteles számot adni a Képviselő-testület előtt.
(4) Amennyiben a Kft. vállalkozási eredményt ér el, úgy annak felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.
(5) Amennyiben a Kft.-nek az önkormányzattal kötött közhasznú megállapodásban
meghatározott összegnek 10%-át meghaladó 30 napon túli lejárt tartozása van és azt 1
hónapon belül nem képes 30 nap alá leszorítani, úgy köteles azt haladéktalanul írásban a
polgármester, illetve a felügyelő bizottság tudomására hozni.
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18. §
(1) Költségvetési előirányzatokból kulturális, közművelődési, sport, szabadidő sport, egyéb
támogatás jogcímen, kérelem útján igényelhető az önkormányzattól támogatás.
(2) A kérelmek befogadása, elbírálása során az összeférhetetlenség vizsgálata a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján történik.
(3) A pénzeszköz átadása a pénzügyi, ügyrendi- és kulturális bizottsági, valamint képviselőtestületi döntést követően írásbeli megállapodással, támogatási szerződéssel történhet.
(4) A támogatás kiutalása előtt a támogatott szervezet, illetve természetes személy köteles
igazolni, hogy köztartozásait maradéktalanul rendezte, vagy azok átütemezésről szerződést
kötött, és nem áll végrehajtási vagy felszámolási eljárás alatt.
(5) A természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
részére megállapított, folyamatos működését szolgáló támogatás átadása – ha a határozat
másképp nem rendelkezik – 500 ezer forint értéken felül negyedévente, tárgynegyedév
második hónapjának 15. napjáig történik. Az időponthoz kötött rendezvény, beruházás,
felújítás esetében az átadás ütemezéséről támogatási szerződésben kell rendelkezni.
(6) A támogatott szervezet, illetve természetes személy a támogatás igény szerinti
felhasználásáról a támogatási szerződésben foglaltak alapján, az abban és kérelmében
meghatározott célok megvalósítását követő 30 napon belül részletes pénzügyi beszámolót
nyújt be a Deszki Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja felé, amelyet a Pénzügyi,
Ügyrendi- és Kulturális Bizottság ellenőrizhet.
(7) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan
felhasználó szervezet, illetve természetes személy részére újabb támogatás a
kötelezettségszegést követő 1 évig nem ítélhető.
(8) Amennyiben a támogatott szervezet, illetve természetes személy a támogatási
szerződésben foglalt kötelezettségének a támogatási cél objektív okok miatt történő
meghiúsulása miatt nem tud eleget tenni, úgy vele szemben a (7) bekezdésben foglaltak nem
alkalmazandóak.
19. §
(1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. évre vonatkozóan (2022.
január 1. napjától kezdődően) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben rögzítetthez képest 20%-kal emelt összegben, azaz 46.380,- forintban állapítja
meg.
(2) A köztisztviselő tárgyévre meghatározott illetménykiegészítésre jogosult, felső- és
középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.
(3) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatási előirányzatai a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján kerülnek kifizetésre. A pályázatok
keretében, valamint az egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak esetében a vonatkozó
kötelmi jogviszony nyújt fedezetet.
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(4) Deszk Község Önkormányzata a foglalkoztatottjait a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti
nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban, valamint a 62. § (5) bekezdésben meghatározottak szerint
nyújtandó bankszámla-hozzájárulásban részesíti, melynek szabályait a Közszolgálati
Szabályzat tartalmazza. A cafetéria-juttatás 2022. évi kerete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény és munka törvénykönyvéről szóló törvény alapján 231.900,-Ft. A bankszámlahozzájárulás 2022. évi mértéke 1.000,-Ft/hó.
7. Kötelezettségvállalásra, bankszámlavezetésre vonatkozó szabályok
20. §
(1) Deszk Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a Képviselő-testület, a
polgármester vagy az általuk felhatalmazott személy vállalhat. Az önkormányzati
költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási
kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(2) A Deszki Polgármesteri Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző vagy az általa
felhatalmazott személy vállalhat. A Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetésének e
rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek
teljesítéséért a jegyző a felelős.
(3) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár nevében kötelezettséget az intézmény igazgatója
vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. Az intézmény költségvetésének e rendeletben
meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért
az intézmény igazgatója a felelős.
(4) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Deszki Polgármesteri Hivatal
gazdasági vezetője vagy az általa felhatalmazott személy (Kormány rendeletben
meghatározott képesítéssel rendelkező) jogosult.
(5) A 200 ezer forintot elérő összegű kötelezettségvállalást minden esetben előzetesen írásba
kell foglalni.
(6) Az 1 millió forintot meghaladó szerződések megkötésére a polgármester és a költségvetési
szerv vezetője a Képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult.
(7) A kötelezettségvállalásra vonatkozóan, az ellenérték megfizetése 300 ezer forint összeget
meghaladóan készpénz átadásával nem teljesíthető.
(8) A gazdálkodás részletes szabályozását az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
21. §
Deszk Község Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, alszámláit a Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt. vezeti.
8. Vegyes rendelkezések
22. §
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(1) A Képviselő-testület az önkormányzati lakások és ingatlanok bérleti díját az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
önkormányzati rendeletben határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a közterület-használati díjat a közterület használatáról és a közterülethasználati díjról szóló önkormányzati rendeletben határozza meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíját az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának mértékéről szóló önkormányzati
rendeletben határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a szociális ellátásokat a települési támogatásokról szóló
önkormányzati rendeletben határozza meg.
(5) A Képviselő-testület a gyermek és intézményi térítési díjakat a gyermek- és felnőtt
étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletben határozza meg.
(6) A Képviselő-testület a temetkezési szolgáltatásokért fizetendő díjakat a helyi köztemetőről
és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletben határozza meg.
(7) A Képviselő-testület a helyi adók mértékét a helyi adókról szóló önkormányzati
rendeletben határozza meg.
(8) A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásért
fizetendő díjak mértékét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben
határozza meg.
(9) A Képviselő-testület a Deszki Polgármesteri Hivatal által teljesített szolgáltatásokért
fizetendő díjak mértékét a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó
többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló önkormányzati rendeletben
határozza meg.

23. §
(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló korm.
rendelet alapján a közvetett támogatásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Helyi adó mentesség, telekadó: 1.814.780,- forint,
b) Önkormányzati tulajdonú busz közösségi célú (térítés nélküli) használata
Deszki intézmények, civil szervezetek részére: 450.000,- forint.
(2) A Képviselő-testület a (10) bekezdésben foglaltakon túl más jogcímen a nem állapít meg
közvetett támogatást.

9

9. Záró rendelkezések
24. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Deszk község önkormányzatának
átmeneti gazdálkodásáról szóló 20/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.
Király László
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

Megalkotta Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. …… napján.
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Deszk Község Önkormányzat címrendje

Cím Alcím

Költségvetési szerv neve

1.

Deszk Község Önkormányzata
Deszk Község Önkormányzata
Deszki Polgármesteri Hivatal
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
Oktatási Intézmények
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Szktt Koordinációs Központ
Szktt Barackvirág Óvoda
Szktt Szociális Szolgáltató Központ
Szktt Egyesített Szociális Intézmény

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.

1. melléklet

Deszk Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási
feladatai

2. melléklet

Kötelezően ellátandó feladatok
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8/A. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná
válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül
Önként vállalt feladatok
nincs
Államigazgatási feladatok
anyakönyvvezető
honvédelem, polgári védelem, katasztrófa-elhárítás

Engedélyezett létszám

Sorszá
m

Intézmény
Polgármesteri Hivatal
Igazgatás
Település-üzemeltetés

1.
Művelődési Ház és Könyvtár
Szakdolgozó
Technikai
2.
Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
Szakdolgozó
Nevelő, oktató munkát segítők
3.
Deszk Község Önkrományzata
Képviselő-testület
Védőnői szolgálat
Egyéb
Közfoglalkoztatott
4.
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
SZKTT Koordinációs Központ
SZKTT Egyesített Szociális Intézmény
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ
SZKTT Óvodái
4.

Engedélyezett létszám összesen

3. melléklet

Közalkalmazottak
Munkatörvény
/Egészségügyi
-könyve
szolg. Jv.
Statisztikai állományi létszám (fő)

Köztisztviselők

Megbízás

Összesen

21,00
0,00
21,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2,00
2,00

0,00
0,00
0,00

21,00
2,00
23,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4,00
1,00
5,00

1,00
0,00
1,00

5,00
1,00
6,00

0,00
0,00
0,00

6,00
5,00
11,00

1,00
0,00
1,00

0,00
0,00
0,00

7,00
5,00
12,00

2,00
0,00
0,00
0,00
2,00

0,00
2,00
0,00
0,00
2,00

0,00
0,00
6,00
6,00
12,00

0,00
0,00
3,00
0,00
3,00

2,00
2,00
9,00
6,00
19,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26,00
443,10
31,00
25,00
525,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26,00
443,10
31,00
25,00
525,10

23,00

527,10

19,00

4,00

585,10

1. Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

4. melléklet

Eredeti
Ft
95 704 610
205 005 830
1 989 320 805
8 752 415
3 610 011
0
2 302 393 671
0
0
3 129 408 526
5 431 802 197
0
0
0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

15 071 427

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

15 071 427

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

0
70 500 000
22 000 000
18 000 000
30 500 000
53 000 000

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

53 000 000
0
0
0
123 500 000
1 000 000
100 000
0
900 000
1 000 000
0
88 548 250
11 457 304
10 000 000
540 496 438
69 248 167
82 944 000
78 000
3 200 000
805 972 159
9 420 000
0
0
9 420 000

1. Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése

Rovat megnevezése

4. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

6 390 002 370

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

2 122 716 534
36 242 800
2 158 959 334
297 902 304
483 040 210
39 064 400
866 632 345
13 517 400
322 993 658
1 725 248 013
0
0
0
0
0
2 068 400
2 068 400
0

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

6 904 925 868

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0
3 236 587
3 236 587
0
0
0

0
0
87 000 000
2 139 354 398
600 000
2 110 358 144
0
2 500 000
2 228 854 398
491 893 419
0
0
0
0
0
0

1. Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése

Rovat megnevezése

4. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

0
596 394 847
0
2 740 493 420
0
2 740 493 420

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

3 336 888 267

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

0
81 471 349
2 740 493 420
0
2 821 964 769

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)
Költségvetés főösszege

2 821 964 769
9 726 890 637

Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

5. melléklet

Eredeti
Ft
95 704 610
205 005 830
1 989 320 805
8 752 415
3 610 011
0
2 302 393 671

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)

0

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)

0

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

44 000 000

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 346 393 671

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

13.
14.

0
0
0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

15 071 427

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

15 071 427

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

0
70 500 000
22 000 000
18 000 000
30 500 000
53 000 000

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

53 000 000
0
0
0
123 500 000
1 000 000
100 000
0
900 000
1 000 000
0
2 750 000
1 200 000
10 000 000
8 100 000
5 000 000
0
50 000
2 000 000
29 100 000
9 420 000
0
0
9 420 000

Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

5. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0
3 236 587
3 236 587
0
0
0
2 527 721 685
199 898 000
23 240 800
223 138 800
29 210 000
14 620 000
5 210 000
67 345 000
6 700 000
22 170 000
116 045 000
0
0
0
0
0
2 000 000
2 000 000
0
0
0
47 000 000
2 110 704 398
0
2 110 358 144
0
2 500 000
2 160 204 398
472 046 985
0
0
0
0
0
0
3 002 645 183

Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

5. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

0
556 394 847
0
199 748 800
0
199 748 800

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

756 143 647

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

0
81 471 349
199 748 800
0
281 220 149

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)

281 220 149

Költségvetés főösszege

3 283 865 332

Költségvetés főösszege Szktt finanszírozás nélkül

1 185 326 338

1.1. Deszk Község Önkormányzat költségvetése

Rovat megnevezése
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

6. melléklet

Eredeti
Ft
95 704 610
205 005 830
1 989 320 805
8 752 415
3 610 011
2 302 393 671

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

43 400 000

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 345 793 671

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

13.
14.

0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

15 071 427

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

15 071 427

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

70 500 000
22 000 000
18 000 000
30 500 000
53 000 000
53 000 000
0
0
0
123 500 000
1 000 000
100 000
0
900 000
1 000 000
0
2 500 000
1 200 000
10 000 000
8 100 000
5 000 000
50 000
2 000 000
28 850 000
9 420 000
0
9 420 000

1.1. Deszk Község Önkormányzat költségvetése

Rovat megnevezése

6. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0
3 236 587
3 236 587
0
0
0
2 526 871 685
36 115 000
22 100 000
58 215 000
7 600 000
11 100 000
4 500 000
60 000 000
0
18 000 000
93 600 000

2 000 000
2 000 000
0
0
0
47 000 000
2 110 354 398
2 110 358 144
2 500 000
2 159 854 398
470 776 985
0
0
0
0
0
2 792 046 383

Közüzem+20%

1.1. Deszk Község Önkormányzat költségvetése

Rovat megnevezése

6. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

0
546 394 847
0
0
0
0

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

546 394 847

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

0
81 471 349
199 748 800
0
281 220 149

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)
Költségvetés főösszege

281 220 149
3 073 266 532

1.2. Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése

Rovat megnevezése

7. melléklet

Eredeti
Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

600 000

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

600 000

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(B25)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)
(B2)
Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi
iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0
0

0

0
0

0

###
###
0

0

1.2. Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése

Rovat megnevezése

7. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

83 500 000
60 000
83 560 000
11 000 000
700 000
170 000
145 000

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

96 325 000

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0

0
600 000

750 000
1 765 000

0

0

0

1.2. Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése

Rovat megnevezése

7. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)
Költségvetés főösszege

3 000 000
92 725 000
92 725 000
95 725 000

0
0
0
96 325 000

1.3. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Rovat megnevezése

8. melléklet

Eredeti
Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

0

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

0

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)

13.
14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0
0

0

0
0

0
250 000
0

250 000

0

1.3. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Rovat megnevezése

8. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

21 733 000
1 080 800
22 813 800
3 000 000
1 300 000
60 000
3 200 000
6 700 000
1 800 000
13 060 000

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

39 223 800

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0

0
250 000

0

350 000

350 000
0
0
###
###
###
0

1.3. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Rovat megnevezése

8. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)
Költségvetés főösszege

5 000 000
33 973 800
33 973 800
38 973 800

0
0
39 223 800

1.4. Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda költségvetése

Rovat megnevezése

9. melléklet

Eredeti
Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0
0
0
0
0
0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0
0
0
0

0

0

0

1.4. Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda költségvetése

Rovat megnevezése

9. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

58 550 000
0
58 550 000
7 610 000
1 520 000
480 000
4 000 000

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

75 050 000

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0

0
0

1 620 000
7 620 000

0

0
1 270 000

0

Gáz és villamos
ár

1.4. Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda költségvetése

Rovat megnevezése

9. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

73 050 000
0
73 050 000

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

75 050 000

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)
Költségvetés főösszege

0
2 000 000

0

0
0
0
75 050 000

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

10. melléklet

Eredeti
Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

3.
4.
5.
6.
7.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0
0
0
0
0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)

0

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)

0

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

3 085 408 526

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

3 085 408 526

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)

13.

0
0

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

0
0
0
0
0
0

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

23.

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 798 250
10 257 304
0
532 396 438
64 248 167
82 944 000
28 000
1 200 000
776 872 159
0
0
0
0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

10. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

3 862 280 685

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

1 922 818 534
13 002 000
1 935 820 534
268 692 304
468 420 210
33 854 400
799 287 345
6 817 400
300 823 658
1 609 203 013
0
0
0
0
0
68 400
68 400
0

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

3 902 280 685

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0
0
0
0
0

0
40 000 000
28 650 000
600 000
0
0
0
68 650 000
19 846 434
0
0
0
0
0
0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

10. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

2 540 744 620
0
2 540 744 620

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

2 580 744 620

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)
Költségvetés főösszege

0
40 000 000

0
2 540 744 620
0
2 540 744 620
2 540 744 620
6 443 025 305

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

11. melléklet

Eredeti
Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0
0
0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 812 855 220

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 812 855 220

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

13.
14.
15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0

0

0
0

0

6 606 000

1 323 000
28 000
1 200 000
9 157 000

0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

11. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0

0
2 822 012 220

0
0
2 399 200
14 211 000
222 722 800
###
7 758 000
247 091 000

0

40 000 000
28 650 000
600 000

0
68 650 000
5 526 600
0

0
321 267 600

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

11. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)
Költségvetés főösszege

40 000 000

0
0
40 000 000
0
2 540 744 620
2 540 744 620
2 540 744 620
2 862 012 220

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ költségvetése

Rovat megnevezése

12. melléklet

Eredeti
Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0
0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

4 800 000

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

4 800 000

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)

13.
14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0

0

0
0

0
82 232 000
0
10 900 000
28 800 000

121 932 000

0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ költségvetése

Rovat megnevezése

12. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

126 732 000

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

105 485 558
0
105 485 558
13 622 342
81 994 000
350 000
16 740 000

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

254 566 400

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0

0

32 565 000
131 649 000

0

0
3 809 500
0

0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ költségvetése

Rovat megnevezése

12. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)
Költségvetés főösszege

127 834 400
127 834 400
127 834 400
0
0
0
0
254 566 400

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szatymazi Barackvirág Óvoda

Rovat megnevezése

13. melléklet

Eredeti
Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

3 490 678

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

3 490 678

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)

13.
14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0

0

0
0

0

0

0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szatymazi Barackvirág Óvoda

Rovat megnevezése

13. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

107 100 654
0
107 100 654
14 745 698
2 920 000
450 000
6 200 000
150 000
1 800 000
11 520 000

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

136 541 352

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0

0
3 490 678

0

0
3 175 000
0

0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szatymazi Barackvirág Óvoda

Rovat megnevezése

13. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

133 050 674
0
133 050 674

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

133 050 674

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)
Költségvetés főösszege

0

0
0
136 541 352

Szegedi Kistérség Többcélú Tárulása Szociális Szolgáltató Központ költségvetése

Rovat megnevezése

14. melléklet

Eredeti
Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0
0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

17 500 000

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

17 500 000

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

13.
14.
15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
adó

23.
24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0

0

0
0

0

0
17 100 000
3 941 000
3 300 000

24 341 000

0

Szegedi Kistérség Többcélú Tárulása Szociális Szolgáltató Központ költségvetése

Rovat megnevezése

14. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

99 493 000
3 942 000
103 435 000
14 223 000
7 738 500
1 478 000
30 083 500
5 712 000
12 003 000
57 015 000

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

174 973 000

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0

0
41 841 000

0

0
300 000
0

0

Szegedi Kistérség Többcélú Tárulása Szociális Szolgáltató Központ költségvetése

Rovat megnevezése

14. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)
Költségvetés főösszege

133 132 000
133 132 000
133 132 000
0
0
0
0
174 973 000

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetése

Rovat megnevezése

15. melléklet

Eredeti
Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Működési célú központosított előirányzatok (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0
0
0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B15)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)

246 762 628
246 762 628

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
ebből: építményadó
ebből: magánszemélyek kommunális adója
ebből: telekadó
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: egyéb bírság
Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Kamatbevételek (B408)
Egyéb működési bevételek (B41)
Működési bevételek (=33+…+41) (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Részesedések értékesítése (B54)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)

0

0

0
0

0
3 566 250
3 651 304
504 396 438
30 184 167
79 644 000

621 442 159

0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetése

Rovat megnevezése

15. melléklet

Eredeti
Ft

51.
52.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)

53.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

1 610 739 322
9 060 000
1 619 799 322
226 101 264
373 368 510
17 365 400
523 541 045
955 400
246 697 658
1 161 928 013

84.
85.
86.
87.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Készletbeszerzés (K31)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
Dologi kiadások (=58+…+62) (K3)
Családi támogatások (K42)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+…+69) (K4)
Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K508)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: társadalombiztosítás
Tartalékok (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=71+…+75+79) (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+86)( K8)

88.

Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)

3 014 932 333

47.
48.
49.
50.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

0

0
868 204 787

68 400
68 400

7 035 334
0

0
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Rovat megnevezése

15. melléklet

Eredeti
Ft

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Betétek megszüntetése (B817)
Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)

95.

Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)

96.
97.
98.
99.
100.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)

101. Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)
Költségvetés főösszege

2 146 727 546
2 146 727 546
2 146 727 546
0
0
0
0
3 014 932 333

Működési támogatás

Jogcím
mennyiségi egység
Mutató
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján info
elismert hivatali létszám
10,86
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása
(székhelynél)
fő
I.1.1.2. Településüzemeltetés -zöldterület-gazdálkodás
támogatása
hektár
25200

16. melléklet

Ft

60 131 820
60 131 820
7 675 920

I.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

fő

10 304 000

I.1.1.4 Településüzemeltetés - köztemető támogatása

fő

100 000

I.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

fő

5 278 570

I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
I.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítása
I.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
I.1. A települési önkormányzatok működésének általános
támogatása (Deszk)
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás
(fizetendő)

fő
köbméter
ki- és belépési adatok
fő
forint

12 035 800
178 500
0
0
95 704 610
0

17. melléklet

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Jogcím
Mutató
Fajlagos

Ft

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a
nyolc órát
1.2.1.1.
fő
110 000
236,0
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem
éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
48 700
1.2.1.2.
fő
0,0
4 861 500
1.2.2.1.
pedagógusok átlagbéralapú támogatása
fő
21,9
2 430 750
1.2.2.2.
pedagógusok átlagbéralapú támogatása
fő
0,0
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
432 000
1.2.3.1.1.1.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
6,0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.1.1.1.2. kiegészítő támogatása
fő
1 611 000
0,0
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
520 000
1.2.3.1.1.2.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
0,0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1 820 000
1.2.3.1.1.2.2. kiegészítő támogatása
fő
1,0
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
1.2.3.1.2.1.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
216 000
0,0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.1.2.1.2. kiegészítő támogatása
fő
805 500
0,0
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
260 000
1.2.3.1.2.2.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
0,0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.1.2.2.2. kiegészítő támogatása
fő
910 000
0,0
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
1.2.3.2.1.1.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
396 000
0,0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1 476 750
1.2.3.2.1.1.2. kiegészítő támogatása
fő
0,0
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
476 667
1.2.3.2.1.2.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
0,0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.2.1.2.2. kiegészítő támogatása
fő
1 668 333
0,0
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
198 000
1.2.3.2.2.1.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
0,0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
738 375
1.2.3.2.2.1.2. kiegészítő támogatása
fő
0,0
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
1.2.3.2.2.2.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
238 334
0,0
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.2.2.2.2. kiegészítő támogatása
fő
834 167
0,0
1.2.4.1.1.
1.2.4.1.2.
1.2.4.1.3.
1.2.4.2.1.
1.2.4.2.2.
1.2.4.2.3.
1.2.5.1.1.
1.2.5.1.2.
1.2.5.2.1.
1.2.5.2.2.
1.2.6.
1.2.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b)
pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
fő
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján
nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
fő
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján
nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
fő
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b)
pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján
nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján
nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú
támogatása
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú
támogatása
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú
támogatása
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú
támogatása
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának
támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

Deszk

30 680 000

10 530 000

20 150 000

0
115 257 510
0

39 471 750

75 785 760

2 806 140

935 380

1 870 760

0

1 970 180

19 390 000

34 902 000

70 327 130

134 678 700

0
0
1 970 180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

811 600

0,0

0

622 000

0,0

0

249 000

0,0

0

fő

405 800

0,0

0

fő

311 000

0,0

0

fő

124 500

0,0

0

fő

3 339 000

14,0

54 292 000

fő

4 861 500

0,0

0

fő

1 459 500

0,0

0

fő

2 430 750

0,0

0

fő

189 000

0,0

0

forint

SZKTT

205 005 830

18. melléklet

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA
Jogcím megnevezése
Mutató
Fajlagos
Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA

1.3.1.
1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása forint

10 890 218
4 287 440
3 864 270
67 810

0

138 994 274
0
0

fő
fő
fő

74 590
25 000
381 130

1 915
29
0

155 478 850
725 000
0

fő

495 480

248

149 315 840

4 590 600

168

71 992 200

fő

225 630

0

0

1.3.2.6.2.

Család- és gyermekjóléti szolgálat
Család- és gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás
Szociális étkeztetés - társulás által történő
feladatellátás
Szociális segítés
Személyi gondozás - önálló feladatellátás
Személyi gondozás - társulás által történő
feladatellátás
Falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás összesen
Időskorúak nappali intézményi ellátása önálló feladatellátás
Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás

fő

338 440

388

164 488 720

1.3.2.6.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő
időskorúak nappali intézményében ellátottak
- önálló feladatellátás
fő

135 630

0

0

203 040

0

0

760 660

0

0

1.3.2.3.2.
1.3.2.4.1.
1.3.2.4.2.
1.3.2.4.3.
1.3.2.5.
1.3.2.6.1.

számított létszám
számított létszám
fő

működési hó

1.3.2.7.1.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő
időskorúak nappali intézményben ellátottak társulás által történő feladatellátás
fő
Fogyatékos személyek nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás
fő

1.3.2.7.2.

Fogyatékos személyek nappali intézményi
ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

836 720

44

42 381 680

1.3.2.7.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő
fogyatékos nappali intézményben ellátottak önálló feladatellátás
fő

456 390

0

0

483 120

0

0

732 000

0

0

1.3.2.6.4.

1.3.2.8.1.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő
fogyatékos nappali intézményben ellátottak társulás által történő feladatellátás
fő
Demens személyek nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás
fő

1.3.2.8.2.

Demens személyek nappali intézményi
ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

805 200

0

0

1.3.2.8.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő
demens nappali intézményben ellátottak önálló feladatellátás

fő

439 200

0

0

fő

483 120

0

0

fő

375 000

0

0

1.3.2.7.4.

1.3.2.9.1.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő
demens nappali intézményben ellátottak társulás által történő feladatellátás
Pszichiátriai betegek nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás

1.3.2.9.2.

Pszichiátriai betegek nappali intézményi
ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

450 000

0

0

1.3.2.9.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő,
nappali intézményben ellátott pszichiátriai
betegek - önálló feladatellátás

fő

225 000

0

0

fő

270 000

0

0

fő

375 000

0

0

1.3.2.8.4.

1.3.2.10.1.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő,
nappali intézményben ellátott pszichiátriai
betegek - társulás által történő feladatellátás
Szenvedélybetegek nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás

1.3.2.10.2.

Szenvedélybetegek nappali intézményi
ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

460 300

60

30 714 000

1.3.2.10.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő,
nappali intézményben ellátott
szenvedélybetegek - önálló feladatellátás

fő

225 000

0

0

fő

270 000

0

0

fő

251 100

0

0

1.3.2.9.4.

1.3.2.10.4.
1.3.2.11.1.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő,
nappali intézményben ellátott
szenvedélybetegek - társulás által történő
feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása önálló feladatellátás
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A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA
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Mutató
Fajlagos
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III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás
311 690
21 149 400
1.3.2.11.2.
fő
60

1.3.2.11.3.
1.3.2.12.1.
1.3.2.12.2.

1.3.2.12.3.
1.3.2.13.1.
1.3.2.13.2.
1.3.2.13.3.
1.3.2.13.4.
1.3.2.13.5.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter által kijelölt intézmény
engedélyes
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás
fő
Családi bölcsőde - társulás által történő
feladatellátás
fő
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján
befogadást nyert napközbeni
gyermekfelügyelet
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló
feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos
férőhely - önálló feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló
feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos
férőhely - önálló feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás
által történő feladatellátás

11 045 900
758 000

1
0

11 045 900
0

985 400

0

0

fő

379 000

0

0

férőhely

601 350

0

0

férőhely

601 350

0

0

férőhely

601 350

0

0

férőhely

601 350

0

0

férőhely

683 830

54

41 797 620

683 830

33

25 542 990

683 830

50

38 701 500

1.3.2.13.7.

Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos
férőhely - társulás által történő feladatellátás férőhely
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás
által történő feladatellátás
férőhely

1.3.2.13.8.
1.3.2.13.9.
1.3.2.14.1.
1.3.2.14.2.
1.3.2.15.1.1.
1.3.2.15.1.2.
1.3.2.15.2.1.
1.3.2.15.2.2.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos
férőhely - társulás által történő feladatellátás
Kizárólag lakhatási szolgáltatás
Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás
Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás
Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás

férőhely
férőhely
működési hó
feladategység
működési hó
feladategység
működési hó
feladategység

661 485
300 675
3 000 000
2 800
2 000 000
211 000
2 000 000
211 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1.3.3.1.1.
1.3.3.1.2.
1.3.3.2.
1.3.4.1.
1.3.4.2.

Felsőfokú dajkák,
végzettségű
kisgyermeknevelők,
Bölcsődei
középfokú
végzettségű
szaktanácsadók bértámogatása
kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók
bértámogatása
Bölcsődei üzemeltetési támogatás
Bértámogatás
Intézményüzemeltetési támogatás

fő
fő
forint
fő
forint

5 100 000
4 260 000

3,0
8,3

4 500 000
0

113,00

20 972 100
45 259 900
12 414 000
614 708 700
333 055 000

1.3.

A települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

0

0

1.3.2.13.6.

-ebből Szktt
-ebből Deszk

1 929 627 892

forint

1 918 737 674
10 890 218

19. melléklet

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA
Jogcím

Fajlagos

Mutató

Ft

1.4.1. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás

fő

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

forint

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

1.4.

A települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
-ebből Szktt
-ebből Deszk

2 442 000

16,47

14 868 593

0
513

44 473 941

683

350 379

59 692 913
45 122 620
14 570 293

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.5.

Települési önkormányzatok nyilvános
könyvtári és a közművelődési
feladatainak támogatása
forint

1.5.

A települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása

8 752 415
2213

8 752 415

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi terve

BEVÉTELEK
Rotátorotás, kertészeti szolg.
Építőipari tevékenység
Büfé bevétel
Szálláshely szolgáltatás
Rendezvényszervezés, tábor
Sportlétesítmény bérbeadás
Konditerem
Eszköz bérbeadás
Egyéb tevékenység
Temető árbevétel
Továbbszámlázott költségek árbevétele
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök
Önkormányzati támogatás
Támogatások
Összesen:
KIADÁSOK
Alapanyag beszerzés
Közüzemi díjak , energiaköltség
Nyomtatvány, irodaszer
Szerszámok, alkatrészek
Üzemanyag
Rendezvényszervezés, táboroztatási anyagok
Munkaruha, védőeszköz
Egy éven belül elhasználódó eszközök
Egyéb anyagköltség
Szállítás, rakodás
Bérleti díjak
Utazás
Karbantartási költség
Rendezvényszervezés, táboroztatási szolgáltatások
Telefon, internet, posta költség
Könyvelés, könyvvizsgálat
Egyéb igénybe vett szolg. Ktg
Előző éveket érintő egyéb szolg-i díjak
hatósági díjak
Pü. Befektetési szolg
Biztosítási díjak
Előző éveket érintő biztosítási díjak
Bérköltség
Egyszerűsített foglalkozás
Kiküldetés, utazási ktg
Reprezentáció
cafetéria
cafetéria járulék
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
ELÁBÉ
Közvetített szolg.
Továbbszámlázott anyag
Bírságok
Kereítés
Adott támogatás
Gépjárműadó
Le nem vonható áfa
Gépjármű lizingdíj
Pályázat előfinanszírozás
Fizetett banki kamat
Összesen:

Működési
900 000

Felhalmozási

279 000
5 000 000
1 000 000
4 000 000
5 100 000
100 000
1 600 000
248 000
2 500 000
47 000 000
8 654 685
76 381 685

0

5 000 000
2 800 000
150 000
900 000
1 500 000
2 000 000
250 000
300 000
1 350 000
400 000
800 000
2 000 000
400 000
2 100 000
2 200 000
70 000
712 000
850 000
29 724 000
1 539 000
520 000
1 600 000
448 000
3 877 000
2 400 000
100 000
7 000
1 000
50 000
1 850 000
1 779 000
8 654 685
50 000
65 948 000

10 433 685

20. melléklet

Összesen
900 000
0
279 000
5 000 000
1 000 000
4 000 000
5 100 000
100 000
1 600 000
248 000
2 500 000
0
0
47 000 000
8 654 685
76 381 685
5 000 000
2 800 000
150 000
900 000
1 500 000
2 000 000
250 000
300 000
1 350 000
0
400 000
0
800 000
2 000 000
400 000
2 100 000
2 200 000
0
70 000
712 000
850 000
0
29 724 000
1 539 000
520 000
0
1 600 000
448 000
3 877 000
0
2 400 000
100 000
0
7 000
1 000
0
50 000
1 850 000
1 779 000
8 654 685
50 000
76 381 685

Deszk Község Önkormányzat Szktt által működtetett szociális intézményeinek költségvetése

21. melléklet

Deszk összesen
Sorszám

Rovat
Előirányzat eredeti

megnevezése
1.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről összesen

2.

ebből: intézmény közvetlen támogatása

3.

ebből:állami támogatás

2 021

száma
B1

2 022

26 461 808

31 996 632

120,92%

-

-

###

17 402 036

9 872 488

56,73%

A Kormány 8/2022. (I.14.) korm.
Rendelete a települési önkormányzatok
által biztosított egyes közszolgáltatásokat
érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott
támogatásokról
4.

2022/2021
%

12 419 902

9 059 772

9 704 242

107,11%

B2

-

-

###

B3

-

-

###

ebből:hozzájárulás (1-2-3)

6.

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek

7.

Működési bevételek összesen

B4

3 050 000

2 525 000

82,79%

8.

Felhalmozási bevételek összesen
Működési célú átvett pénzeszközök
összesen
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
összesen
Finanszírozási bevételek összesen

B5

-

-

###

B6

-

-

###

B7

-

-

###

B8

5.

9.
10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások összesen

B1-8
K1

29 511 808
18 953 842

34 521 632
23 595 001

###
116,98%
124,49%

K2

3 136 966

3 251 932

103,66%

7 635 444

K4

-

102,89%
###

K5

-

12 595

###

K6
K7

-

26 660
-

0,00%
###

K8

-

-

###

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
összesen
Beruházások összesen
Felújítások összesen
Egyéb felhalmozási célú kiadások
összesen
Finanszírozási kiadások összesen

K9

22.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 511 808
-

34 521 632
-

###
116,98%
-

9 059 772

9 704 242

107,11%

754 981

808 687

107,11%

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

7 421 000

K3

K1-9

2022. évre fizetendő önkormányzati
hozzájárulás
2022. évben havonta fizetendő hozzájárulás

-

Deszk Község Önkormányzat konszolidált felhalmozási célú kiadásai

Sorszám

Megnevezés

Pályázati azonosító

22. melléklet

Eredeti
előirányzat

Önerő %

Deszk összesen

0
0

Felújítás összesen
1.

"2x12 férőhelyes bölcsőde létesítése Deszken"

3.
4.

Csapadék- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése
Deszken
„Temetőfejlesztés Deszken”
MFP/AEE-2021 – Orvosi Eszközök beszerzése 2021

5.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Deszken

6.

Helyi civil, sport és szabadidő szolgáltatások fejlesztése
Deszken

7.

Szemléletformálási Programok Deszken

8.

Testvértelepülési Programok Deszken

9.
10.

MFP-ÖTIK/2021/1 – „Faluházak fejlesztése”
Óvodai eszközbeszerzés 2022
Deszk összesen

2.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

SZKTT- Egyesített Szociális Intézmény kisértékű tárgyi
eszköz
SZKTT- Szociális Szolgáltató Központ - kis értékű
tárgyi eszköz
SZKTT- Óvodái
SZKTT - Koordinációs Központ
SZKTT -Orvosi ügyelet - Társulás kis értékű tárgyi
eszköz
SZKTT - Társulás
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen
Beruházás összesen
Felhalmozás összesen

TOP-1.4.1-19-CS12019-00005
TOP-2.1.3-16-CS12021-00030
MFP-ÖTIF/2021
MFP/AEE-2021
TOP-3.2.1-15-CS12016-00051
VP6-19.2.1-21-3-17
KEHOP-5.4.1-16-201600822
TTP-KP-1-2021/1000190
VP6-19.2.1-21-B1-17
-

0

168 936 093

0

277 115 551

44
0

2 286 378
214 000

0

4 805 824

25

9 523 651

0

1 395 488

0

2 000 000

0
100

4 500 000
1 270 000
472 046 985

100

7 035 334

100

300 000

100
100

3 175 000

100

4 256 600

100

1 270 000

3 809 500

19 846 434
491 893 419
491 893 419

Deszk Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási keretterve

23. melléklet

forint
Megnevezés
Kiadások

Előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

179 913 278

179 913 278

179 913 278

179 913 278

179 913 278

szeptember

október

novnovember

december

Összesen

Személyi juttatások

2 158 959 334

Munkaadókat
terhelő járulékok és
szociális hj adó
Dologi kiadások

297 902 304

24 825 192

24 825 192

24 825 192

24 825 192

24 825 192

24 825 192

24 825 192

24 825 192

24 825 192

24 825 192

24 825 192

24 825 192

297 902 304

1 725 248 013

143 770 668

143 770 668

143 770 668

143 770 668

143 770 668

143 770 668

143 770 668

143 770 668

143 770 668

143 770 668

143 770 668

143 770 668

1 725 248 013

2 068 400

172 367

172 367

172 367

172 367

172 367

172 367

172 367

172 367

172 367

172 367

172 367

172 367

2 068 400

2 228 854 398

185 737 866

185 737 866

185 737 866

185 737 866

185 737 866

185 737 866

185 737 866

185 737 866

185 737 866

185 737 866

185 737 866

185 737 866

2 228 854 398

491 893 419

40 991 118

40 991 118

40 991 118

40 991 118

40 991 118

40 991 118

40 991 118

40 991 118

40 991 118

40 991 118

40 991 118

40 991 118

491 893 419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 904 925 868

575 410 489

575 410 489

575 410 489

575 410 489

575 410 489

575 410 489

575 410 489

575 410 489

575 410 489

575 410 489

575 410 489

575 410 489

6 904 925 868

2 821 964 769

235 163 731

235 163 731

235 163 731

235 163 731

235 163 731

235 163 731

235 163 731

235 163 731

235 163 731

235 163 731

235 163 731

235 163 731

2 821 964 769

9 726 890 637

810 574 220

810 574 220

810 574 220

810 574 220

810 574 220

810 574 220

810 574 220

810 574 220

810 574 220

810 574 220

810 574 220

810 574 220

9 726 890 637

5 431 802 197

452 650 183

452 650 183

452 650 183

452 650 183

452 650 183

452 650 183

452 650 183

452 650 183

452 650 183

452 650 183

452 650 183

452 650 183

5 431 802 197

15 071 427

1 255 952

1 255 952

1 255 952

1 255 952

1 255 952

1 255 952

1 255 952

1 255 952

1 255 952

1 255 952

1 255 952

1 255 952

15 071 427

123 500 000

10 291 667

10 291 667

10 291 667

10 291 667

10 291 667

10 291 667

10 291 667

10 291 667

10 291 667

10 291 667

10 291 667

10 291 667

123 500 000

1 000 000

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

1 000 000

Ellátottak
pénzbeni jutt.
Egyéb működési
célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási
célú kiadások
Költségvetési
kiadások
Finanszírozási
kiadások
Mindösszesen
Bevételek
Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről
Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson
belülről
Termékek és
szolgáltatások adói
Közhatalmi
bevételek
Működési
bevételek

179 913 278

179 913 278

179 913 278

179 913 278

179 913 278

179 913 278

179 913 278

2 158 959 334

805 972 159

67 164 347

67 164 347

67 164 347

67 164 347

67 164 347

67 164 347

67 164 347

67 164 347

67 164 347

67 164 347

67 164 347

67 164 347

805 972 159

Felhalmozási
bevételek

9 420 000

785 000

785 000

785 000

785 000

785 000

785 000

785 000

785 000

785 000

785 000

785 000

785 000

9 420 000

Működési célú
átvett
pénzeszközök

3 236 587

269 716

269 716

269 716

269 716

269 716

269 716

269 716

269 716

269 716

269 716

269 716

269 716

3 236 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 390 002 370

532 500 198

532 500 198

532 500 198

532 500 198

532 500 198

532 500 198

532 500 198

532 500 198

532 500 198

532 500 198

532 500 198

532 500 198

6 390 002 370

2 740 493 420

228 374 452

228 374 452

228 374 452

228 374 452

228 374 452

228 374 452

228 374 452

228 374 452

228 374 452

228 374 452

228 374 452

228 374 452

2 740 493 420

Felhalmozási célú
átvett
pénzeszközök
Költségvetési
bevételek
Finaszírozási
bevételek
Előző havi záró
állomány
Mindösszesen
Havi záró
pénzállomány

596 394 847

596 394 847

546 695 276

546 695 276

496 995 706

496 995 706

447 296 135

447 296 135

397 596 565

397 596 565

347 896 994

347 896 994

298 197 424

596 394 847

9 726 890 637

1 357 269 496

1 307 569 926

1 307 569 926

1 257 870 355

1 257 870 355

1 208 170 784

1 208 170 784

1 158 471 214

1 158 471 214

1 108 771 643

1 108 771 643

1 059 072 073

9 726 890 637

546 695 276

546 695 276

496 995 706

496 995 706

447 296 135

447 296 135

397 596 565

397 596 565

347 896 994

347 896 994

298 197 424

298 197 424

0

Deszk Község Önkormányzata konszolidált kiemelt előirányzatai

Kiadások / Bevételek

2022

2023

24. melléklet

2024

Finanszírozási kiadások

2 158 959 334
297 902 304
1 725 248 013
2 068 400
2 228 854 398
2 821 964 769

forint
2 266 907 301
294 697 949
1 811 510 414
2 171 820
2 340 297 118
2 963 063 007

2 380 252 666
309 432 847
1 992 661 455
2 280 411
2 574 326 829
3 111 216 158

Működési kiadások összesen

9 234 997 218

9 678 647 609

10 370 170 366

Finanszírozási kiadások

491 893 419
0
0
0

850 000 000
0
0
0

1 080 000 000
93 500 000
0
0

Felhalmozási kiadások összesen

491 893 419

850 000 000

1 173 500 000

Kiadások mindösszesen

9 726 890 637

10 528 647 609

11 543 670 366

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Finanszírozási bevételek

5 431 802 197
123 500 000
1 000 000
805 972 159
3 236 587
3 336 888 267

5 703 392 307
129 675 000
1 000 000
822 091 602
0
3 022 488 700

5 988 561 922
136 158 750
1 000 000
838 533 434
0
3 545 000 000

Működési célú bevételek összesen

9 702 399 210

9 678 647 609

10 509 254 106

Finanszírozási bevételek

15 071 427
9 420 000
0
0

850 000 000
0
0
0

1 034 416 260
0
0
0

Felhalmozási célú bevételek összesen

24 491 427

850 000 000

1 034 416 260

9 726 890 637

10 528 647 609

11 543 670 366

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni jutt.
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Bevételek mindösszesen

Deszk Község Önkormányzata hitel, garancia és kezességvállalásból eredő kötelezettségei

Megnevezés

2021

2022

2023

25. melléklet

2024

Forint
2025

Működési célú kiadások
1. Deszk Község Önkormányzata
2. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Összesen

2 530 598 198
3 882 434 251
6 413 032 449

2 657 128 108
4 076 555 964
6 733 684 071

2 736 841 951
4 198 852 642
6 935 694 593

2 873 684 048
4 408 795 275
7 282 479 323

2 955 789 307
4 534 760 854
7 490 550 161

472 046 985
19 846 434
491 893 419

260 000 000
500 000 000
760 000 000

669 000 000
635 000 000
1 304 000 000

429 756 000
256 000 000
685 756 000

53 428 900
32 800 000
86 228 900

6 904 925 868

7 493 684 071

8 239 694 593

7 968 235 323

7 576 779 061

Felhalmozási célú kiadások
1. Deszk Község Önkormányzata
2. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Összesen

Mindösszesen

Saját bevételt és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

26. melléklet

forint
Saját bevételt és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség összege

Megnevezés
Termékek és szolgáltatások adói
Díjak, pótlékok, bírságok
Saját bevételek (1+2)
Saját bevételek 50 %-a
Előző években keletkezett tárgyévi
fizetési kötelezettség (=6)
Felvett, átvállalt hitel tőketartozása
Tárgyévben keletkezett, keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (=8)
Felvett, átvállalt hitel tőketartozása
Fizetési kötelezettség összesen (5+7)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (3-9)

Összesen

1.
2.
3.
4.

2021
123 500 000
1 000 000
124 500 000
62 250 000

2022
129 675 000
1 000 000
130 675 000
65 337 500

2023
136 158 750
1 000 000
137 158 750
68 579 375

2024
221 050 700
956 000
222 006 700
111 003 350

610 384 450
3 956 000
614 340 450
307 170 225

5.
6.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7.
8.
9.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10.

62 250 000

65 337 500

68 579 375

111 003 350

307 170 225

27. melléklet
Deszk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I.

társadalmi, gazdasági hatásai:

Az előterjesztés az államháztartási törvény rendelkezési alapján az önkormányzat 2022. évi
költségvetési rendeletére tesz javaslatot. A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (Aht) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési
rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat
működőképességének biztosítása, az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges
forrás biztosítása. Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos rendelettervezetek nem
tartoznak az egyeztetésre bocsátandó tervezetek közé.
II.

költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása van Deszk Község Önkormányzata és intézményei, valamint a
Szegedi Kistérség többcélú Társulása és intézményei a 2022. évi költségvetésére az
előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.
III.

környezeti és egészségügyi hatásai:

A költségvetési rendelet-tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális,
gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok
zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségügyi állapotára,
szociális körülményeire.
IV.

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri
leírásában szerepel, a végrehajtás többletterhet nem jelent.
V.

megalkotásának
következményei:

szükségessége,

jogalkotás

elmaradásának

várható

Az Áht. 24. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgármester 2022. február 15.-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a
Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha képviselő-testület a költségvetési
rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti
gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető
bevételek beszedésére ás az előző évi kiadásai előirányzatokon beül a kiadások arányos
teljesítésére.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott
költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartási törvényben
meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

VI.

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi ás pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak, a rendeletben rögzítettek erre fedezetet nyújtanak. Plusz feltételek
biztosítására nincs szükség.

Deszk, 2022. február 15.

Király László
polgármester

27. számú
Deszk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi, gazdasági hatásai:
Az előterjesztés az államháztartási törvény rendelkezési alapján az önkormányzat 2022. évi
költségvetési rendeletére tesz javaslatot. A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (Aht) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési
rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat
működőképességének biztosítása, az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges
forrás biztosítása. Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos rendelettervezetek nem
tartoznak az egyeztetésre bocsátandó tervezetek közé.
II. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása van Deszk Község Önkormányzata és intézményei, valamint a
Szegedi Kistérség többcélú Társulása és intézményei a 2022. évi költségvetésére az
előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.
III.környezeti és egészségügyi hatásai:
A költségvetési rendelet-tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális,
gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok
zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségügyi állapotára,
szociális körülményeire.
IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri
leírásában szerepel, a végrehajtás többletterhet nem jelent.
V. megalkotásának
szükségessége,
következményei:

jogalkotás

elmaradásának

várható

Az Áht. 24. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgármester 2022. február 15.-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a
Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha képviselő-testület a költségvetési
rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti
gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető
bevételek beszedésére ás az előző évi kiadásai előirányzatokon beül a kiadások arányos
teljesítésére.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott
költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartási törvényben
meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

VI. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi ás pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak, a rendeletben rögzítettek erre fedezetet nyújtanak. Plusz feltételek
biztosítására nincs szükség.

Deszk, 2022. február 15.

Király László
polgármester

Ikt.sz.: /2022.
Üi.: Dr. Altmayerné

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Tárgy: illetménykiegészítésről szóló rendelet elfogadása

Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Deszk

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) pontjai a
következőképp rendelkeznek:
(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a
tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4)A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen
valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak.
Az előző évekhez hasonlóan javaslom, hogy mellékelt rendelet tervezet kerüljön elfogadásra,
melynek folyományaként a Hivatalban dolgozó köztisztviselők alapilletménye 46.380 Ft – 20 %-al
kiegészítésre kerülhet, melynek elfogadását javaslom.
Deszk, 2022. február 18.
Király László
polgármester

„TERVEZET”
Deszk Község Önkormányzat
.../2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4)
bekezdéseiben foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A Deszki Polgármesteri Hivatal felső - és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére
az alapilletményük 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre való jogosultságot állapít meg.
(2) Azon köztisztviselőknek az illetménye nem emelkedhet jelen rendelet rendelkezései alapján az
illetménytábla szerinti besorolási bér, valamint az (1) bekezdésben meghatározott
illetménykiegészítés együttes összege fölé, akiknek az (1) bekezdésben meghatározott időpont
előtt kapott eltérítés összege alapbéresítésre kerül.
2.§
(1) Jelen rendelet 2022. március 01. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a felsőfokú és
középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 5/2021. (III. 16.)
önkormányzati rendelete.

Király László
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

A felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről
…./2022. (II…..) önkormányzati rendelete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van.
VII. megalkotásának szükségessége: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján rendelkezett képviselő-testület az
illetménykiegészítés mértékéről.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeleti szabályozás
hiányában nem alkalmazható a köztisztviselők vonatkozásában az illetménykiegészítés.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
rendelet alkotása ezen feltételeket nem igényli.
Deszk, 2022. február

A felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről
…./2022. (II…..) önkormányzati rendelethez

INDOKOLÁS
Általános indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben
foglaltak alapján rendelkezett képviselő-testület az illetménykiegészítés 20 %-os mértékéről.

Deszk, 2022. február

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL: (62) 571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Ikt.sz.: ......../2022.

Tárgy: 17/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet
módosítása

Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
részére
Deszk
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési képviselők tiszteletdíjáról 2014-ben alkotott rendeletet a testület. Az akkor
megállapított tiszteletdíj legutóbb 2018. januárban lett módosítva bruttó 63.000,-Ft/hó-ra.
Tekintettel az elmúlt 4 évben lezajlott reálbér növekedésre, valamint az infláció mértékére,
javaslom, hogy a képviselőket megillető havi tiszteletdíj mértéke 78.000,-Ft/hó összegre
emelkedjen 2022. január 1. napjától.
Deszk, 2022. február 17.

Király László
polgármester

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
….../2022. (….) önkormányzati rendelet
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának a mértékéről
szóló 17/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának a mértékéről szóló
17/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés
lép:

„2. § (1) A tiszteletdíj mértéke: bruttó 78.000,-Ft/hó.”

2. § (1) E rendelet hatálybalépésének időpontja 2022. … napja azzal, hogy rendelkezéseit 2022.
január 01. napjától kell alkalmazni.

Király László s.k.
polgármester

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

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ
Telephely: 6772 Deszk, Tempfli tér 10. Tel:62/271-458, 571-598
E-mail: gyermekjolet@deszk.hu

Ikt. sz.: 103./2022
Tárgy: Beszámoló a SZKTT Szociális Szolgáltató Központ deszki egységének 2021. évi
munkájáról.
Deszk Község Képviselőtestülete
Deszk
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!
Deszk Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2021. évi munkaterve alapján a februári
testületi ülés napirendjén szerepel a SZKTT Szociális Szolgáltató Központ deszki egységének
tájékoztatója a 2021. évben végzett munkáról, melyet az alábbiak szerint összeállítottam, és a
Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.
A szociális alapszolgáltatásokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család –és
gyermekjóléti szolgáltatás, időskorúak nappali ellátása) 2007. január 01. napjától a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ látja el.
Az intézmény székhelye Röszke, Rákóczi u. 22 sz. alatt található. Az intézmény vezetője
Kónya Tünde. A feladatellátás Röszke, Deszk, Tiszasziget, Kübekháza településekre terjed ki.
2016. január 1 –től Ferencszállás és Klárafalva területén a családsegítő –és gyermekjóléti
szolgálat feladatellátását is a mi intézményünk biztosítja.

A SZKTT Szociális Szolgáltató Központ deszki egység beszámolója 2021. évben végzett
munkáról
1) Személyi feltételek
a.
b.
c.
d.

szociális étkeztetés területén 1 fő látja el a feladatot
házi segítségnyújtás területén 3 gondozónő látta el a szakmai tevékenységeket.
Család –és gyermekjóléti szolgálatban 1 szakember végezte a családsegítő munkát,
időskorúak nappali ellátása területén 2 fő látta el a szakmai feladatokat, 1 fő technikai
dolgozó 4 órában végez munkafeladatot.
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2) Tárgyi feltételek
A szociális alapszolgáltatások ellátásához rendelkezésre állnak a szükséges tárgyi eszközök.
Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ deszki telephelye Deszk Község Önkormányzat
tulajdonában lévő épületben van, ahol a tárgyi feltételek megfelelnek a szakmai munka
ellátásához.
3) Pénzügyi helyzet
A 2021. évi elszámolást a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása végzi, mely folyamatban
van.
4) A felügyeleti szervek által szociális területen végzett szakmai ellenőrzések
Csongrád Csanád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály a 2021. évben
végzett család-és gyermekjóléti szolgálat esetében, az ellenőrzések során az intézményi
működéssel kapcsolatban mindent rendben találtak.
5) Ellátási formák és az ellátási kötelezettség bemutatása
a) Szociális étkeztetés
Az étkeztetés, mint alapellátás, komoly segítséget jelent a rászoruló felnőtt és időskorú
lakosság számára. Kötelezően biztosítandó alapszolgáltatási forma, melynek keretében
azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről
gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
A szociális étkezést egy helyi vállalkozón keresztül biztosítjuk.
Az év folyamán 26 fő részesült szociális étkezésben:
 14 fő már ellátásban részesült
 6 főt vettünk nyilvántartásba,
 6 fő pedig kikerült az ellátásból, szolgáltató váltás, ill. elhalálozás miatt.
2021.12.31-i állapot szerint: szociális étkezésben 14 fő részesült.
Átlagosan 14 fő/ hónap részesült szociális étkeztetésben, 3044 adag ételt biztosítottunk
(lakásra szállítással, elvitel lehetőségével) gondozottjaink részére a 2021-es évben.
Deszk Község Önkormányzat Képviselő –testületének 12/2012 (III.19.) Ör. rendelete alapján,
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központban a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetési térítési díjakról
szóló rendelkezések értelmében, gondozottak által fizetendő térítési díj:
-

2020-09-01-től, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150% -át nem éri el:
500 Ft/fő/adag
akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150% -a feletti
610 Ft/fő/adag
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2021. 12.31-i állapot ellátotti személyek korcsoport szerinti megoszlása
sor
1
2
3
4
5
6
7
8

életkor (fő)
40-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-89
90Összesen

ellátott össz.

nő

férfi

3
4
2
5

2
2
1
4

1
2
1
1

14

9

5

b) Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének
fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Szükség szerint nyújtandó, de kötelezően biztosítandó ellátás. Ez magában foglalja mindazon
tevékenységet és segítséget, amely a gondozott lakásán nyújtható, s amelyet a gondozott kora,
egészségi állapota, vagy más ok miatt elvégezni nem tud.
Az ellátottak köre kiterjed a településen, saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, időskorú és fogyatékos személyekre.
A házi segítségnyújtás során meg kell állapítanunk, hogy az ellátott milyen ellátási típusra
jogosult:
- a szociális segítés, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló,
szakképzettség nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak (bevásárlás, takarítás,
mosás, vasalás…stb), és a
- személyi gondozás, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási
tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek
a megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában (fürdetés,
gyógyszeradagolás, öltöztetés, vérnyomás –és vércukormérés…stb).
A szociális gondozó a személyi gondozás mellett a szociális segítés körébe tartozó
tevékenységeket is elvégezheti, de azok, akik szociális segítésre jogosultak, azoknál személyi
gondozás tevékenység nem végezhető. Ennek megfelelően a gondozási szükséglet a
továbbiakban is vizsgálni kell a korábbiakhoz képest azzal a változással, hogy megállapításra
került, hogy az igénylő számára a szociális segítés vagy a személyi gondozás indokolt –e. Ha
a szociális segítés során személyi gondozási feladatok válnak szükségessé, a gondozási
szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.
A házi segítségnyújtásban részesülők a szolgáltatásért térítési díjat fizetnek.
2021 év folyamán 31 fő részesült házi segítségnyújtásban:
 16 fő már ellátásban részesült,
 10 fő tárgyév folyamán ellátásba vettek száma
 5 fő kikerült az ellátásból.
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2021.12.31-i állapot szerint a házi segítségnyújtást 20 fő vette igénybe.
Az ellátásban részesülők tevékenység naplója alapján történt ellátások száma személyi
gondozás normatíva alapján 163.250 perc, 647,82 óra (gondozás+út idő), 139.020 perc út
idő nélkül, segítés: 31.320 perc azaz 522 óra teljesült.
Deszk Község Önkormányzat Képviselő –testületének 12/2012 (III.19.) Ör. rendelete alapján,
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központban a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetési térítési díjakról
szóló rendelkezések értelmében, gondozottak által fizetendő térítési díj:
-

akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150% -át nem éri el:
100 Ft/fő/óra
akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150% -a feletti
300 Ft/fő/óra

2021. évben az ellátotti személyek korcsoport szerinti megoszlása
sor
1
2
3
4
5
6
7
8

életkor (fő)
40-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-89
90Összesen

ellátott össz.
1

nő
1

2
1
5
7
4
20

2
4
5
4
16

férfi

1
1
2
4

A gondozónők a megtervezett gondozási tevékenység alapján dolgoztak. Napi munkájukat a
tevékenység naplóban rögzítették, melyet minden gondozottal naponta aláíratnak. Az
ellátottak száma folyamatosan változott, várólistán lévő személy nem volt.
Deszken jellemző, hogy a rokonok, családtagok, barátok, szomszédok aktívan tartják
egymással a kapcsolatot, kölcsönösen támaszkodnak egymásra. A házi segítségnyújtásra
jellemző, hogy az ellátást nem napi rendszerességgel, hanem hetente többször vették igénybe,
bizonyos tevékenységek elvégzésére. Azon igyekeztünk, hogy a minél több tevékenységben
nyújtsunk segítséget az igények figyelembe vételével. Aki ellátásba került, kezdetben
alkalmanként kérte a házi segítségnyújtást, majd az egészségi állapot romlásával már több
tevékenységben kellett segíteni.
c) Időskorúak nappali ellátása
Az intézményi szociális alapszolgáltatás, a szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Lehetőséget
biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, valamint alapvető
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higiéniai szükségletek kielégítésére, illetve az igénybe vevők részére napi életritmust
biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez.
A nappali ellátás Deszk Tempfli tér 10 szám alatt található és tömegközlekedési eszközzel
megközelíthető,
földszintes
épület,
melynek
akadálymentesítése
megoldott,
mozgáskorlátozott egyének számára is lehetőséget nyújt a látogatásra. Az intézményben a
személyi higiéné biztosítása céljából elkülönített fürdőszoba, nemenként elkülönített WC
található. Külön étkező helyiség és jól felszerelt tálalókonyha áll az ellátottak szolgálatára.
A nappali ellátásnak 25 fő tagja volt egész évben, akik rendszeresen részt vettek az intézmény
életében.
Nyitva tartás: minden munkanapon 8.00-16.00 óra között.
Az idősek nappali ellátásának szolgáltatásai, a jelenlegi járványügyi szabályok betartása
mellett:
 szabadidős programok szervezése,
 egészségügyi alapellátás megszervezése,
 szakosított ellátáshoz való hozzájutás segítése,
 hivatalos ügyek intézésének a segítése,
 életvitelre vonatkozó tanácsadás,
 mentális segítségnyújtás, tanácsadás, közösségfejlesztés.
Az év folyamán 25 fő vette igénybe a szolgáltatásokat, az ellátás megszüntetésére 0 esetben
került sor.
2021.12.31-i állapot szerint: 25 fő vette igénybe a szolgáltatást.
Az átlag ellátotti létszám: 24 fő/ hónap
A 2021. évben az ellátotti személyek korcsoport szerinti megoszlása:
sor
1
2
3
4
5
6
7
8

életkor (fő)
40-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-89
90Összesen

ellátott össz.

nő

férfi

1
8
5
5
1
20

2
3
5

Működésünk során az egészséges idősödés megélésének elősegítése a cél, hiszen az idősödés
nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének a folyamata.
Számunkra fontos, hogy az idősek derűvel, energiájuk mozgósításával aktívan és integráltan
éljenek. Találják meg érdeklődési körüket minden nap találjanak elfoglaltságot, tartsák fenn
társas és szociális kapcsolataikat. Nagy örömünkre tagjaink évről-évre kezdeményeznek új
programot.
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2021-ben megvalósult programjaink
A tavalyi évet a jelenleg is fennálló járványügyi helyzet jelentősen felülírta. Kiscsoportos
foglalkozásokat tartottunk, szigorú szabályok felállításával: rendszeres kézmosás, szellőztetés,
kézfertőtlenítés, orr-száj maszk viselete, 1,5 m távolság betartása, szóbeli tájékoztatás, írásos
tájékoztatók készítése, kifüggesztése. Triage-t állítottunk fel: rendszeresen ellenőriztük a
testhőmérsékletet, nyilatkoztattuk aktuális egészségi állapotukról, az időseket és
munkatársainkat is egyben.
A kiscsoportos programok:
- Tere –fere klub délután
- torna
- Ismeretterjesztő előadások, kvízjátékok, kártyadélutánok
- rejtvényfejtő verseny, memória –és kommunikációfejlesztő foglalkozások,
- tánc
- falunapi előkészületekben közreműködés
- jeles napok ünneplése
tudtak megvalósulni.

d) Családsegítő –és Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényt, illetve a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló
2015. CXXXIII. törvény a családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok 2016. január
1-től létrehozott integrációját írta elő.
Az integrált családsegítő szolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító család- és
gyermekjóléti alapszolgáltató tevékenységet egy fő szakirányú végzettségű családsegítő látja
el.
A szolgálat munkáját és működését a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény valamint a 15/1998. NM rendelet szabályozza, illetve a Szociális
törvényhez kapcsolódó a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.SZCSM rendeleteket egy közös
végrehajtási utasítás aktualizálta, az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 55/2015. EMMI rendeletben.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk célja
-

A szolgáltatással a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez
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-

vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megőrzése.
Továbbá célunk, hozzájárulni a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermekek családból történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A Család -és Gyermekjóléti Szolgálat feladata
-

veszélyeztetettséget észlelő- jelzőrendszer működtetetése
jelzések fogadása veszélyeztetett gyermek, krízishelyzetben lévő család, felnőtt
esetében, jelzőrendszer tagjaival való folyamatos kapcsolattartás
gyermek veszélyeztetettsége esetén alapellátás keretén belüli szociális segítő
munka biztosítása
javaslattétel egyéb gyermekvédelmi intézkedésre
információnyújtás
tanácsadás, segítő beszélgetés
hivatalos ügyek intézésének segítése
segítő beavatkozás krízishelyzetekben
adományok közvetítése
tanácsadások szervezése: - pszichológiai és jogi
környezettanulmány készítése felkérésre
családlátogatás
Az ellátottak köre: az ellátottak köre kiterjed Deszk területén élő összes lakosra.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás mindenki számára elérhető és
folyamatosan biztosított.

Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtetünk a családok
segítése érdekében. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátók,(jegyző,
járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, gyermeknevelési
intézmények: bölcsőde, óvoda, iskola, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi
segítségnyújtói szolgálat) jelzik, illetve az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek
és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha
segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
Az észlelő jelzőrendszer működtetésében, a Járási Család- és Gyermekjóléti Központ felé éves
jelzőrendszeri intézkedési tervet kellett benyújtani, ennek alapján a járási jelzőrendszeri
tanácsadóval folyamatosan kapcsolatot tartottunk, és szerveztük a szakmai munkát.
2021. évebn is rendszeresen szerveztünk szakmaközi értekezleteket 6 alkalommal,
amelyeken az észlelő- jelzőrendszer helyi tagjai: - védőnői szolgálat, háziorvos, általános
iskola, óvoda, rendőrség, magánbölcsőde, valamint a járási központ munkatársai vettek részt.
Három témát személyes megjelenéssel tudtuk megtartani, három témát online keretek között
biztosítottam a jelzőrendszer tagjai számára.
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Három alkalommal esetkonferencia tartása vált szükségessé, az érintett család és a velük
foglalkozó szakemberek részvételével. A jelzőrendszer tagjaival az esetmegbeszélésen kívül is
folyamatos volt a kapcsolattartás.
Gyermekvédelmi Tanácskozást 2021. február 22-én tartottunk, ahol a jelzőrendszer tagjai éves
tevékenységüket összegezték, közösen áttekintettük a gyermekvédelmünk helyzetét, felvetve a
legjellemzőbb gyermekvédelmi problémákat.

A család – és gyermekjóléti szolgáltatást 2021-ben a szolgálat igénybe vételének módjai
-

együttműködési megállapodás alapján: együttműködési megállapodást azzal kötünk,
akinél a szakmai tevékenység az első alkalommal, az első találkozással nem zárható
le, és a felajánlott szakmai segítséget elfogadja önkéntesen,

-

tanácsadottként: tanácsadottak azok az ügyfelek, akiknél többszöri segítségnyújtás
történt, viszont nincs velük együttműködési megállapodás kötve,

-

vagy egyszeri alkalommal: ide azok az igénybevevők tartoznak, akik esetében a
szakmai tevékenység az első találkozás, az első interjú kapcsán tett intézkedéssel
lezárható volt.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
A község lakosságszáma 2021. évi adatok alapján: 3955 fő.
A 0-18 éves korosztály száma: 932 fő.
Az Intézmény által biztosított gyermekjóléti szolgáltatás
Az alapellátás olyan, - a család belátásán alapuló segítség elfogadását jelenti -, amely a
gyermek érdekeinek védelmében a családot célozza.
2021-es évben alapellátásban gondozott családok száma összesen 23 család, 52 fő volt, akivel
együttműködési megállapodás alapján dolgoztam. Ebből gyermekes családok száma: 17
család, 25 gyermek. Védelembe vétel keretén belül: 6 családból 10 kiskorú gyermek volt
gondozásban.
Tanácsadottként 28 családból 28 személy vette igénybe a szolgáltatást.
Az alapellátottak közül rendszeres családsegítésben 4 felnőtt, 4 családból részesült.
Új esetként 1 gyermek került nyilvántartásba 1 családból, - kapcsolatfelvétel módja szerint önkéntes formában és 1 felnőtt a családsegítés keretében.
Az alapellátásba került családoknál az elsődleges probléma szerint: egészségügyi,
kapcsolattartás, életmód-és életvitel, életpálya veszélyeztetettség, családi konfliktus, nevelés
és elhanyagolás szerepel.
Védelembe vétel során a már kialakult veszélyeztetettség okainak megszüntetése, ezáltal a
súlyosabb veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése a fő feladatunk. Azon dolgozunk,

-8-

hogy a gyermek a családban maradhasson, és ne kerüljön sor a családból történő kiemelésére.
A gyermek és családja a védelembe vételi határozatban előírt magatartási szabályokat
igyekszik betartani.
Az alapszolgáltatási körből kikerült a hatósági gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezése,
ezt a feladatot a Járási Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere koordinálja,
azonban az érintett családoknak az egyéni- gondozási nevelési terv szerint továbbra is
biztosítjuk szociális segítőmunka keretében a családgondozást.
A védelembevétel során, a Járási Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere felé kell
javaslatot tenni a védelembe vételre, ha szükségessé válik. A javaslatban részletesen
meghatározott célok és feladatok szerepelnek, melyek megvalósításától és elérésétől várható a
gyermekek helyzetének javulása és a családban történő megfelelő körülmények közti
nevelkedése.
Az esetmenedzser egyéni gondozási nevelési tervet készít, aminek alapján a család fokozottan
és folyamatosan figyelemmel van kísérve. A tervben foglaltak betartását ellenőrzi a család
látogatásával, illetve kapcsolatot tart Család - és Gyermekjóléti Szolgálattal családsegítőjével,
aki szintén szociális segítő kapcsolatot tart a családdal.
Az esetek nagy része nem a gyermek és családja önkéntes jelentkezésével indul, hanem a
jelzőrendszer valamely tagja hívja fel a figyelmet a család problémájára. 2021. évben 33
esetben érkezett jelzés a család –és gyermekjóléti szolgálathoz.
2021 évben a jelzőrendszer által küldött jelzések száma
Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Küldött jelzések száma

Állampolgár
Rendőrség

Iskola
Egészségügy (orvos, szakellátás)
CSGYJSZ
Önkormányzat
Szociális alapellátás
Szülő, hozzátartozó
Összesen
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8
2
9
3
1
4
1
5
33

A veszélyeztetés típusa szerint:

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15

Veszélyeztetés típusa szerint
Lelki, érzelmi bántalmazás

Kortárs konfliktus, bántalmazás
Hozzátartozók közötti erőszak
Tanulmányi
Magatartási
Életpálya veszélyeztetettsége
Egészségügyi
Elhanyagolás
Kapcsolattartási probléma
Anyagi
Szülői felügyelet hiánya, elégtelensége
Lakhatás
Pszichés probléma
Szülő szenvedélybetegsége
Egyéb (halálozás)
Összesen

Esetszám

2
3
2
1
1
1
5
3
4
1
2
3
2
1
2
33

A rendőrség általi jelzések
Szabálysértési eljárás, vétség, bűntett nem valósult meg Deszk vonatkozásában a
gyermekkorúak és fiatalkorúak esetében. Családon belüli erőszak, bántalmazások
előfordulása a 2021-es évben három esetben történt ugyanabban a családban.
A pártfogói felügyelet általi jelzések
A vizsgált idősszakban egy személy sem állt pártfogó felügyelet alatt kiskorúként elkövetett
bűncselekményért, elzárással is büntethető szabálysértésért. Közérdekű munkabüntetést 0 fő
fiatalkorú elítélt kapott. A rendőrség kérésére és a Gyámügyi Osztály megkeresésére egy
ügyben készített környezettanulmányt. A pártfogó felügyelet elrendeléséről minden esetben
értesítik a Család-és Gyermekjóléti Központot, ha a döntés megszületésének időpontjában
még kiskorú a pártfogolt. Az illetékes rendőrkapitányságot viszont minden esetben
tájékoztatják a pártfogó felügyelet életbe lépéséről és befejezéséről. A Gyermekjóléti
Szolgálatok családsegítőivel rendszeres kapcsolatban áll, az információk átadása, közlése
folyamatos, kölcsönös
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2021 július hónapban bevezetésre került a GYVR, gyermekeink védelmében elnevezésű
informatikai rendszer, mely alapján minden kliens dokumentációt elektronikus formában kell
vezetni. Érintőlegesen annyit, hogy minden jelzőrendszeri tagot érint, a kért pedagógiai
vélemények, illetve az érkezett jelzések feltöltésre kerülnek a rendszerben, ezért fontos, hogy
írásban érkezzen a jelzés, megfelelő adattartalommal. Ezzel kapcsolatban részletes
tájékoztatást tartunk a szakmaközi megbeszélésen.

A nyári gyermekétkeztetés megoldásának módja
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére ingyenesen biztosítja. Az ebédet egy helyi vállalkozóval kötött
szerződéssel biztosítjuk elvitel és helyben fogyasztási lehetőséggel.
A szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat biztosította a 2H, 3H- s gyerekek részére,
amit a szociális ügyintézővel közösen szerveztünk.
Szünidei gyermekétkezésben az érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen belül,
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részesülnek.
2021. év tavaszi szünetben 2 munkanapon keresztül 8 fő iskoláskorú számára, nyári szünetben
54 munkanapon keresztül 7 fő iskolás és 10 munkanapon keresztül 4 fő óvodás, őszi
szünetben 5 munkanapon keresztül 9 fő iskolás, téli szünetben 7 munkanapon keresztül 10
iskoláskorú gyermek és 5 munkanapon keresztül 4 óvodás korú gyermek kapott ingyenesen
ebédet. Az igénylést minden szünet előtt egy nyomtatvány kitöltésével lehetett igényelni.

6.) Preventív munka
A prevenciós munka a szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, ezáltal tud
megfelelni a szolgáltatás a jogszabály által előírt feladatának, vagyis annak, hogy elősegítse a
gyermekek családban nevelkedését, támogassa a gyermekek szocializációját, és meggátolja a
veszélyeztetettség kialakulását.
A család - és gyermekjóléti szolgáltatás, az általa végzett családgondozás, az egyéni
esetkezelés is prevenció, hiszen ha a család, és az általuk közvetített probléma időben eljut a
szolgálathoz, akkor tervszerű feladatok meghatározásával, valamint egyéb szolgáltatásokba
való integrálással megelőzhető a gyermek szakellátásba kerülése.
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7.) Adományok gyűjtése
Munkánk mellett karitatív tevékenységet is végzünk, egész évben folyamatos a használt ruhák
cipők, bútorok és egyéb adományok továbbítása.

8.) Együttműködés más szervezetekkel
Munkakapcsolatok során együttműködtünk a Csongrád Csanád Megyei Kormányhivatal
Szegedi

Járási Hivatal

Gyámügyi Osztályával,

(védelembe vétel, ideiglenes hatályú

elhelyezés, családba fogadás), Csongrád Csanád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági
Főosztályával: hivatásos pártfogás, Csongrád Csanád Megyei KormányhivatalJogi és
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztállal, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, a
Szeged Megyei Jogú Város Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ Család-és Gyermekjóléti
Központjával: központvezető, járási jelzőrendszeri tanácsadó, esetmenedzser, iskolai, óvodai
szociális segítő, a járási hivatal munkatársaival, érintett bölcsődével iskolával, óvodával, más
intézmények

család-

és

gyermekjóléti

szolgálatával,

Gyermekklinikával,

Gyermekpszichiátriával, TEGYESZ-szel, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval,
különböző közüzemi szolgáltatókkal, házi orvosokkal, védőnőkkel, szakorvosokkal, idős
otthonokkal, valamint a civil szervezetekkel és végül az Áldozatsegítő Központtal.

9.) Jövőre vonatkozó elképzelések
Gyermekek érdekében történő együttműködések, szolgáltatások
 A társulás által foglalkoztatott pszichológus az elmúlt évben is kijárt gyermekjóléti
szolgálatunkhoz. A járványügyi helyzetre tekintettel ezt jelenleg a központon keresztül
tudjuk megoldani. Továbbra is van igény a szolgáltatásra, főként életvezetési,
gyermeknevelési tanácsadás, vagy a gyermek pszichés problémája miatt keresik a
pszichológust, melyre a járványügyi helyzet ideje alatt online formában is biztosított
volt.
 Ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére is van lehetőség, telefonon, elektronikus
formában és személyes megjelenéssel a Központ, illetve a család-és gyermekjóléti
szolgálat helyiségében, havonta egy alkalommal.
 Az Általános Iskolával és Óvodával szorosan együttműködöm a gyerekek segítése
érdekében.
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 A

Csongrád

Csanád

Megyei

Kormányhivatal

osztályaival

jó

a

kapcsolat,

tájékoztatásban, ügyintézésben kölcsönösen együttműködünk.
 TEGYESZ-szel, nevelőszülőkkel, nevelőszülői tanácsadókkal együttműködés.
 Társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel való további együttműködést, természetbeli
ellátások közvetítése.
 A szervezett módszertani megbeszéléseken, szakmai napokon, értekezleteken való
részvételt fontosnak és szükségesnek tartok. Tájékoztatnak a jogszabályi, valamint az
egyéb szakmai változásokról.
 A kliensek érdekében együttműködünk több általános-, és középiskolával, rendőrséggel,
más intézmények gyermekjóléti szolgálatával, más köznevelési intézmény óvodai és
iskolai szociális segítőivel, Pártfogói Felügyelettel, Polgármesteri Hivatal dolgozóival,
háziorvosokkal, kórházakkal.


Gyermekekre és környezetükre vonatkozóan a különböző intézményektől érkező
megkeresésekre szakvéleményt készítünk. (környezettanulmány).

Továbbra is igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a szociális segítés
kompetenciája alá tartozik.
A jelentkező szükségletekre minőségi munkával kívánunk reagálni, azok megvalósulásáról
megfelelő, magas szakmai színvonalon gondoskodni.

Deszk, 2022. 02.15.
Tisztelettel:
Kónya Tünde
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezető

Mellár-Damián Mónika
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ
deszki egységvezető
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Ikt.sz.: /2022.
Üi.: Dr. Altmayerné

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Tárgy: Megállapodás a mezei őrszolgálat ellátására
Melléklet: megállapodás tervezet

Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Deszk
Tisztelt Képviselő-testület!
A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és
termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési
jelek vagyonvédelmét ellátó személy.
Településünkön a fentiekben meghatározott mezei őrszolgálati feladatokat az elmúlt években a
Deszki Gazdák Vadásztársasága látta el megállapodás alapján. A hivatásos vadászok
tevékenységük során tapasztaltak szerint jelzik Hivatalunknak az illegális fakivágás, szemétlerakás,
az orgazdaság, a kóbor kutyákkal kapcsolatos eseteket.
A hivatásos vadászok rendszeresen tartják a kapcsolatot a polgármesterrel, a jegyzővel, részletes
tájékoztatást adnak a határban történtekről. Munkavégzésük eredményeként tapasztalható, hogy
jelenlétükkel hatásosan csökkenthető a mezei tolvajlások száma.
A vadásztársaság tagjai továbbra is végeznek társadalmi munkát, tevékenységük mind
környezetvédelmi, mind közbiztonsági szempontból hasznos.
2008-ban a Vadásztársaság a Deszk, Széchenyi István (volt Felszabadulás) utca 37. faliszámú
ingatlanra vonatkozóan 10 éves határozott idejű ingyenes használatba adási szerződést kötött az
Önkormányzattal, amely 2019. január 1-től újabb 10 évre megkötésre került. Előbbi
folyományaként 2009. óta a feladatok ellátására ingyenesen szerződött a Vadásztársaság, mely
megállapodást változatlan formában indokolt továbbra fenntartani, a vonatkozó szerződést 1 év
időtartamra újra megkötni.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a megállapodás tartalmáról és megkötéséről.
Deszk, 2022. február 18.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
……./2022. (II. 22.) önkormányzati határozat

Tárgy: Megállapodás mezei őrszolgálat ellátására
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat Deszk
község közigazgatási külterületén a mezei őrszolgálat és a természetes és épített környezet
felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátására megállapodást köt a Deszki Gazdák
Vadásztársaságával (6772 Deszk, Széchenyi István u. 46. képviseli: Schultz József elnök) 2022.
március 1. napjától 1 év határozott időtartamra, a határozat mellékletét képező tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az Önkormányzat
nevében írja alá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kapják:
1. polgármester
2. jegyző
3. Deszki Gazdák Vadásztársasága
4. PH.-Gazdasági cs.
5. irattár

K.m.f.
Király László s.k.
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk.
jegyző

MEGÁLLAPODÁS
Mezei őrszolgálat ellátására
Amely létrejött egyrészről Deszk Község Önkormányzata (6772 Deszk, Tempfli tér 7.
képviseli: Király László polgármester), másrészről a Deszki Gazdák Vadásztársasága
(6772 Deszk, Széchenyi István u. 46. képviseli: Schultz József elnök) - között a mai napon
és helyen az alábbi feltételekkel jött létre.
l./ A Vadásztársaság jelen szerződéssel az Önkormányzat által rábízott feladat elvégzésére
vállal kötelezettséget Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2022. (II. 22.)
önkormányzati határozata alapján, az alábbi feltételek szerint.
2./ A Vadásztársaság vállalja, hogy a mindenkori Hivatásos Vadászai közreműködésével
Deszk község közigazgatási külterületén a mezőőri őrszolgálatot és a természetes és épített
környezet felügyeletét ellátja. A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön
lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok
továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy.
A hivatásos vadász - mezőőr a működési területén jogosult:
a.) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért
személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására
és a terület elhagyására felszólítani;
b.) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről
származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a
járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni. a mindenkor érvényes Vadászati
Törvény vonatkozó rendelkezései szerint eljárni;
c.) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány
megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez
bekísérni;
d.) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett
terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és
azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni;
e.) az illegális szemét-lerakót tettenérés esetén utasítania kell annak elszállítására, és
kezdeményeznie kell a hatósági felelősségre vonást is;
f.) a mezőőr együttműködik a rendőrséggel és a polgárőrséggel is.
3./ A mezőőri szolgálat és egyéb feladatok kialakítása, más szervekkel való együttműködés
koordinálása a Polgármesteri tanácskozásokon történik. A hívatásos vadászok-mezőőrök a
kapott utasításokat kötelesek legjobb tudásuk szerint végrehajtani és azokról beszámolni
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.
4./ Jelen megállapodás határozott időre 2022. március 1- től 2023. február 28- ig szól. A felek
a határozott idő letelte előtt 30 napon belül döntenek a további együttműködésről.

5./ A felek megállapodnak abban, hogy a Deszki Gazdák Vadásztársaságát 2021. évben
szolgáltatási díj nem illeti meg.

Deszk, 2022. március 1.

Deszk Község Önkormányzata
Képviseletében:

Király László
polgármester

Deszki Gazdák Vadásztársasága
képviseletében:

Schultz József
elnök

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Tel.: 62/571-580, 62/571-584, e-mail: ph@deszk.hu
Ikt.sz.: D1/784-2/2022.
Tárgy:
Deszk
Község
Településrendezési
Eszközeinek módosítása
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
részére
Deszk
Tisztelt Képviselő-testület!
Deszk Község Önkormányzatához 2022. február 11. napján az alábbi lakossági megkeresés
érkezett.
A Deszk Iparipark Kft. (6726 Szeged, Szőregi út 46-50.) kezdeményezte a településrendezési
eszközök módosítását a Deszk, 1560 hrsz.-ú, 1561 hrsz.-ú, 1562 hrsz.-ú, 1563 hrsz.-ú, 1564 hrsz.ú, 1565/1 hrsz.-ú, 1565/2 hrsz.-ú, 2925 hrsz.-ú és 2926 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó
településrendezési előírások megváltoztatása érdekében.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (1)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására
településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni
szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója). A településrendezési szerződés
közigazgatási szerződésnek minősül.
Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat
képviselő-testülete dönt a cél megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről annak
hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül.
Ugyanezen § (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a szerződés tárgya lehet különösen a telepítési
tanulmányterv alapján a településfejlesztési terv és a településrendezési terv kidolgozásának
finanszírozása.
A kérelmező Deszk Iparipark Kft. a településrendezési eszközök módosításának teljes költségét
vállalja.
A már hivatkozott § (6) bekezdése értelmében az önkormányzat a szerződést a települési
önkormányzat képviselő-testületének döntésétől számított 30 napon belül írásban köti meg.
Fentiekre tekintettel szükséges a polgármestert felhatalmazni arra, hogy a településrendezési
szerződést aláírja.
A településrendezési eszközök módosítására – tekintettel arra, hogy az új településrendezési
eszközök elkészítését is lebonyolította – javasolt a B&B ’99 Szolgáltató Bt.-vel (tervező: Bartók
Erika) tervezési szerződést kötni, melynek aláírására szintén szükséges a polgármestert
felhatalmazni.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatok szerinti
döntéseke meghozni szíveskedjen.
Deszk, 2022. február 18.
Tisztelettel:

Király László
polgármester

KIVONAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. …... napján tartott testületi ülésén
készült jegyzőkönyvéből.
….../2022. (…….) önkormányzati határozata
Tárgy: Deszk község településrendezési eszközeinek módosítása – A kérelmezett változások
jóváhagyása
HATÁROZAT
1. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (2) bekezdése alapján
jóváhagyja Deszk község Településrendezési Eszközeinek módosításának kezdeményezésére
vonatkozó módosítási javaslatot:
a) a Deszk, 1560 hrsz.-ú, 1561 hrsz.-ú, 1562 hrsz.-ú, 1563 hrsz.-ú, 1564 hrsz.-ú, 1565/1
hrsz.-ú, 1565/2 hrsz.-ú, 2925 hrsz.-ú és 2926 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó
településrendezési előírások megváltoztatása.
2. A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 30/A. § (6) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az érintett
ingatlantulajdonossal megkötendő településrendezési szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
Képviselő-testület tagjai
1. § polgármester
2. § jegyző
3. § érintett ingatlantulajdonos
4. § irattár

Király László

polgármester
A kivonat hiteléül:

Kmf.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

KIVONAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. ….. napján tartott testületi ülésén
készült jegyzőkönyvéből.
….2022. (…...) önkormányzati határozata
Tárgy: Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
HATÁROZAT
1. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú
csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési területre és a 0278 hrsz.-ú telekre vonatkozóan a
településrendezési eszközök módosításának elindításáról dönt.
2. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6)
bekezdés c) pontja alapján eljárva kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Deszk, a Jakabb Gyula
utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési
területet a gazdasági terület átalakítása és bővítése, valamint a 0278 hrsz.-ú telket a szükséges
biológiai aktivitásérték pótlása érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
1.
Képviselő-testület tagjai
1.
polgármester
2.
jegyző
3.
PH műszaki ügyintéző
4.
irattár
Kmf.

Király László
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

KIVONAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. ….. napján tartott testületi ülésén
készült jegyzőkönyvéből.
….2022. (…...) önkormányzati határozata
Tárgy: Deszk Község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó tervezői
szerződés
HATÁROZAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Deszk község
településrendezési eszközeinek módosítására a B&B '99 Szolgáltató Bt.-vel (6723 Szeged,
Debreceni u. 16/A. III/6.) köt tervezői szerződést, melynek aláírására a polgármestert
felhatalmazza.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Erről értesítést kapnak:
1.
Képviselő-testület tagjai
2.
polgármester
3.
jegyző
4.
B&B '99 Szolgáltató Bt.
5.
irattár
Kmf.

Király László
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

Ikt.sz.:

/2022.

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Tárgy: Deszk, belterület 24/2 hrsz-ú
ingatlan átminősítése

Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Deszk

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Deszk, belterület 24/2 hrsz-ú, 1032 m2
alapterületű, kivett közterület besorolású ingatlan. Az ingatlan jelenleg játszótérként funkcionál a
Tempfli tér/Alkotmány utca kereszteződésében.
Tekintettel arra, hogy ezen területen kívánja az Önkormányzat megvalósítani a leendő új
Egészségház épületét, így szükséges ezen területet rendeltetését az ingatlan-nyilvántartásban
megváltoztatni „kivett, beépítetlen területté”.
A játszótéri eszközök a beruházás megvalósulása esetén a közeli Sportcentrumba lesznek
áttelepítve.
A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Deszk, 2022. február 14.
Tisztelettel:

Király László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Deszk, belterület 24/2 hrsz-ú ingatlan átminősítése
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában álló,
forgalomképtelen törzsvagyonát képező Deszk, belterület 24/2 hrsz-on nyilvántartott, kivett
közterület rendeltetésű, 1032 m2 alapterületű ingatlant korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonává átminősíti, az ingatlan rendeltetése: „kivett, beépítetlen terület”.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendeltetésmód ingatlan-nyilvántartásban
történő átvezetésre, a kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Erről értesítést kap:
1) polgármester
2) jegyző
3) PH- Műszaki ügyintéző
4) irattár
Deszk, 2022. február 22.

Király László
polgármester

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Száma: .................../2022.
Tárgy: A Deszki Móra Ferenc Csicsergő óvoda
fentartói döntései
Melléklet: hirdetmény
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Deszk
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8. § (2) bekezdése
első fordulata alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
részt.
A Nktv. 83.§ (2) b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról,
az óvodai általános felvételi időpontról az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) alapján az óvodai
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját
honlapján, illetve közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában
működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.
Az EMMI rendelet 20.§ (1a) értelmében a fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre
az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.
Az óvoda 2022/2023. évi óvodai beíratási időpontjára az intézményvezető által tett javaslat az
előterjesztés mellékletét képezi. Továbbá szükséges dönteni az óvoda nyári zárvatartási
időszakáról is.

A Nktv. továbbá kimondja:
49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával
jogviszonyban áll.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva
tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az
óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Az óvodák működési körzetét a fenntartónak úgy kell meghatározni, hogy a körzetükben élő
gyermekeket az intézmények fel tudják venni. A körzethatárok kijelöléséről, esetleges
megváltoztatásáról szóló döntést is fel kell tölteni a köznevelés információs rendszerébe (KIR). A
körzethatárok felülvizsgálatát évente március hónap végén kell megtenni a KIR felületen.
Előbbiekre tekintetettel célszerű most dönteni a körzethatárok kijelöléséről, mely szerint a
Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda működési (felvételi) körzeteként Deszk község teljes
közigazgatási területe lesz kijelölve.
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok szerint hozza meg döntését.
Deszk, 2022. február 18.

Király László
polgármester

1. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T
Tárgy: A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda fenntartói döntései
1. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva,
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében
foglaltakra az Önkormányzat fenntartásában működő 6772 Deszk Móra u. 2. szám alatti
Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda intézményben az óvodába a 2022/2023. nevelési
évre történő felvételre jelentkezés időpontját az alábbi időpontokban jóváhagyja:
 2022. április 25. (hétfő) 7.00 - 18.00 óra
 2022. április 26. (kedd) 7.00 - 18.00 óra.
Az óvodai jelentkezés helye: Deszk, Móra u. 2.
Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a
gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és
felvételét
az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.
2. A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva a Deszki Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda nyári zárva tartási időszakát a következők szerint határozza meg: 2022. augusztus
15-26. közötti időszak.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Erről értesítést kap:
1) polgármester
2) jegyző
3) Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
4) irattár

2. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T
Tárgy: A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda felvételi körzetének a meghatározása
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 49. § (3) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Deszki Móra Ferenc
Csicsergő Óvoda működési (felvételi) körzeteként Deszk község teljes közigazgatási területét
jelöli ki.

Határidő:
Felelős:
Erről
1)
2)
3)
4)

2022. március 31.
polgármester

értesítést kap:
polgármester
jegyző
Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
irattár

Deszk, 2022. február 22.

Király László
polgármester

KÖZLEMÉNY
az óvodai felvétel rendjéről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvodában a 2022/2023.
nevelési évre történő beiratkozás időpontja:
2022. április 25. (hétfő)
7.00 – 18.00 óráig és
2022. április 26. (kedd)
7.00 – 18.00 óráig.
A beiratkozás helyszíne: 6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2.
(Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda)
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2022. augusztus 31. napjáig betölti és még nem
jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, Deszken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermekek óvodai felvétele a fenntartó által meghatározott körzethatár szerint történik. A Deszki
óra Ferenc Csicsergő Óvoda felvételi körzete Deszk község teljes közigazgatási területe.
A szülő – 2022. május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,
különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi
Járási Hivatala (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) felmentheti az óvodai foglalkozásokon való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A 2022. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermek az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles bejelenteni azt az Oktatási Hivatalnak.
A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78. §-a alapján – ellátja a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, az iskolai előkészítést, az óvodai étkeztetést.
Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a szülő, törvényes képviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
- a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumokat,
- amennyiben gyermek szakértői véleménnyel rendelkezik:
- a sajátos nevelési igényt megállapító szakvéleményt,
- beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleményt,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése a szülőre, törvényes képviselőre nézve
jogkövetkezményekkel jár.

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Száma: .................../2022.
Tárgy: polgármester szabadságának ütemezése
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Deszk

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása az alábbiak
szerint rendelkezik:
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”
Fentiek szerint a csatolt szabadság-terv szerint előterjesztem a Tisztelt Képviselőknek a 2022.
évre vonatkozó tervemet.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a jegyző által rendszeresen vezetett nyilvántartás
adatai alapján a 2021. évben – időarányosan- igénybe nem vett szabadság mértéke: 5 nap. A
jogszabály által biztosított szabadság mértéke: 39 nap, tehát a 2022. évben felhasználható
szabadságom, az előző évről áthozott szabadságokkal együtt: 44 nap
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi szabadság ütemezési tervemet
szíveskedjen elfogadni a határozati javaslat szerint.
Deszk, 2022. február 14.
Király László
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: polgármester szabadságának ütemezése
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 225/C § alapján Király László polgármester 2022. évre vonatkozó
szabadságának kiadását az előterjesztés szerint jóváhagyja:
2022. február 03-04; 07-11.
2022. március 21-22; 26.
2022. április 19-22.
2022. május 23-27.
2022. június 20-24.
2022. július 25-29.
2022. augusztus 8-12.
2022. október 15; 27-28.
2022. november 2-4.
2022. december 27-30.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Erről értesítést kap:
1) polgármester
2) jegyző
3) irattár

Deszk, 2022. február 22.

Király László
polgármester
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Száma: .................../2022.
Tárgy: a polgármester cafetéria-juttatás éves
keretösszegének a meghatározása

Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Deszk

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármester cafetéria-juttatására vonatkozóan az alábbi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kell
eljárni:
• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. §-a,
225/L. § (1) bekezdése,
• A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9.§-a,
• Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban:
Költségvetési tv.) 62. § (4) bekezdése.
A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak.
Ugyanezen törvény 225/L. § (1) bekezdése írja elő, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra
megfelelően alkalmazni kell e törvény 151. §-át is, vagyis cafetéria-juttatásban kell részesíteni a
főállású polgármestert is. A Költségvetési törvény szerint a költségvetési szervek által
foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési
szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében
meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2022. évben nem
haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.
Hivatkozott Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselőt megillető
cafetéria-juttatás éves összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza
meg tárgyév február 15-ig. A cafetéria-juttatás 2022. évi kerete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX törvény 151. § (1) alapján 231.900,-Ft. Előbbiekre tekintettel a közszolgálati
szabályzatban is ezen összeg került meghatározásra.
A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a
képviselő-testület dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a polgármester
cafeteria-juttatásának a keretösszegéről.

Deszk, 2022. február 14.
Király László
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatás éves keretösszegének a meghatározása
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 151 §-a, 225/L § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről

szóló

2021.

évi

XC.

törvény

62.

§

(4)

bekezdése

alapján Király László polgármester 2022. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is
tartalmazó összegét 231.900 Ft/év összegben, a cafetéria keret felhasználására vonatkozó
eljárás rendet a Deszki Polgármesteri Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását is
tartalmazó közszolgálati szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Erről értesítést kap:
1) polgármester
2) jegyző
3) PH- Gazdasági csoport
4) irattár
Deszk, 2022. február 22.

Király László
polgármester
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Száma: ……...

DESZK KÖZSÉG JEGYZŐJÉŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Tárgy: SZSZB tagjainak megválasztása

Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Deszk
Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása valamint az országos népszavazás
kiírása miatt szavazatszámláló bizottságok felállítása szükséges. A 2019. évi önkormányzati
és európai parlamenti választások óta többen visszamondták tagságukat, ezért
szükségessé vált az SZSZB tagjainak megválasztása.
A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, levezessék a
szavazást, gondoskodjanak annak törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a szavazás
közben felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a szavazatokat, megállapítják a szavazókörben
a szavazás végeredményét.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a
szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja.
A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági
elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási
iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem
lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben
jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén
hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban,
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott
kivételével, továbbá állami vezető.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának
megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig
tart. A Ve. 24. § (1) szerint a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg;
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait
és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.
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A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok kötelesek a Helyi Választási Iroda által
szervezett, előzetesen meghirdetett időpontokban eskütételen és felkészítő oktatáson rész venni.
A szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a
szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól.
Kérem, indítványom alapján a mellékelt határozati javaslatot elfogadni.
Deszk, 2022. február 18.
Tisztelettel:

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
Helyi Választási Iroda vezető
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HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak a megválasztása
Deszk Község Önkormányzat képviselő- testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a település 0001-0004. számú
szavazóköreibe a szavazatszámláló bizottság választott tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Választott tagok:
1. Arany Lászlóné
2. Banyó Zoltán Attiláné
3. Csanádi Ferencné
4. Csonka Ferencné
5. Dózsáné Komáromi Bettina
6. Halász Enikő Tímea
7. Kiss Alexa Lilla
8. Kissné Mészáros Edina
9. Kothencz Ágnes
10. Kovács Istvánné
11. Lakatos Máté
12. Markella-Márki Adrienn Kitti
13. Márki Anett Tünde
14. Mészárosné Szabó Beáta Edit
15. Motyovszkiné Vilim Mária Erzsébet
16. Scholtz Ottóné
17. Simity Edit
18. Szabó-Kubicsek Mária
19. Szarvas Adrienn
20. Dr. Szörényi Zsuzsa
21. Várhegyi László

Felelős: jegyző
Határidő: 2022. március 14.
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SZEGEDI KISTÉRSÉG
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
módosításokkal egységes szerkezetbe fogalt szövege

Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Sándorfalva,
Szatymaz, Szeged, Röszke, Újszentiván, Tiszasziget, Zsombó települési önkormányzatok
képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy – Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k) pontja,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. Fejezet
87. § - 95. §-ai alapján
-

-

a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere
szervezeti keretének biztosítására,
térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes
települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladathatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítására,
szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,
a térség intézményrendszerének feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére,
a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség
területének összehangolt fejlesztésére,
a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű
ellátása érdekében, valamint a
az önkormányzati feladat- és hatáskörök hatékonyabb, célszerű ellátása érdekében létrehozott
társulás társulási megállapodását, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és a feladat-ellátás
változásának megfelelően módosítják, és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (a
továbbiakban: társulás) társulási megállapodása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,
hatályos szövegét, az alábbiak szerint határozzák meg:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. a társulás neve, székhelye:
A társulás neve:

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

A társulás rövidített neve: SZKTT
A társulás székhelye:

6772 Deszk, Tempfli tér 7.

A társulás telephelye:

6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

A társulás működési területe: a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok
közigazgatási területe.
A társulás szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait, valamint azok
részletszabályait a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
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2. a társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
2.1. Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40., képviselője: Molnár
Áron polgármester)
2.2. Deszk Község Önkormányzata (6772 Deszk, Tempfli tér 7., képviselője: Király László
polgármester)
2.3. Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., képviselője:
Sziráki Krisztián polgármester)
2.4. Dóc Községi Önkormányzat (6766 Dóc, Alkotmány utca 17., képviselője: Turda Gábor
polgármester)
2.5. Ferencszállás Községi Önkormányzat (6774 Ferencszállás, Szegedi utca 53., képviselője:
Jani János polgármester)
2.6. Klárafalva Községi Önkormányzat (6773 Klárafalva, Kossuth utca 171., képviselője: Boros
Zsolt Mihály polgármester)
2.7. Kübekháza Községi Önkormányzat (6755 Kübekháza, Petőfi tér 2., képviselője: Dr. Molnár
Róbert polgármester)
2.8. Petőfiszállás Községi Önkormányzat (6113 Petőfiszállás, Kossuth Lajos utca 6., képviselője:
Szász János Attila)
2.9. Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84., képviselője:
Borbásné Márki Márta polgármester)
2.10. Sándorfalva Városi Önkormányzat (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1., képviselője:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária polgármester)
2.11. Szatymaz Községi Önkormányzat (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30., képviselője: Barna
Károly polgármester)
2.12. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviselője: Dr.
Botka László István polgármester)
2.13. Tiszasziget Községi Önkormányzata (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10., képviselője:
Ferenczi Ferenc polgármester)
2.14. Újszentiván Községi Önkormányzat (6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7., képviselője:
Putnik Lázár polgármester)
2.15. Zsombó Nagyközség Önkormányzata (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3., képviselője:
Gyuris Zsolt polgármester)
2.16. A társulás határozatlan időre szólóan jött létre.
2.17. A társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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2.18. A társulás képviseletét a társulás elnöke, akadályoztatása esetén a társulás alelnökei látják el.
3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a társulási megállapodás 1. számú függeléke
tartalmazza, a tárgyévet megelőző év január 01-i állapot szerint.
4. a társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
4.1. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a
társulás útján látják el, egyes feladatokat-, és hatásköreiket a társulásra ruházhatják át.
4.2. A feladat-ellátás rendszerébe tartozó feladatkörök:
a) településfejlesztés, településrendezés;
b) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
c) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
d) óvodai ellátás;
e) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
f) lakás- és helyiséggazdálkodás;
g) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
h) sport, ifjúsági ügyek;
4.3. A feladat-ellátás rendszerébe tartozó tevékenységek különösen:
 óvodai ellátás, az óvodai nevelés,
 sportversenyek szervezése, rendezése
 sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása
 úszásoktatás szervezése, sport napközi működtetése
 szociális ellátás elhelyezéssel
 szociális ellátás elhelyezés nélkül
 egyéb humán egészségügyi ellátás
 gyermekjóléti – gyermekvédelmi ellátás - szolgáltatás
 hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolása, közös működtetése
 háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat térségi összehangolása
 család-, gyermek- és ifjúságvédelem;
 térségi fejlesztési, felújítási feladatok tervezése, pályázatok összehangolása
 közrend, közbiztonság védelme: bűnmegelőzés, baleset-megelőzés
 ingatlan- és vagyongazdálkodás
 térségi környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata
 települési környezetvédelmi programok összehangolása
 szennyvíztisztítás, elvezetés, kezelés közös szervezése és az ehhez kapcsolódó fejlesztések
koordinálása.
 területrendezés;
 esélyegyenlőségi program megvalósítása koordinálása
 határon átnyúló kapcsolatok, határ menti együttműködések szervezése
 külföldi térségi kapcsolatok kialakítása, működtetése
 foglalkoztatás szervezése
 gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom
 térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös megjelentetése
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térségi éves rendezvénynaptár készítése
belső ellenőrzési tevékenység
belső ellenőrzés összehangolása, közös szervezése, működtetése, közös foglalkoztatás
területfejlesztés
a kistérség területfejlesztési koncepciójának kidolgozása,
pénzügyi terv készítése a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében
a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználása
együttműködés az állami, önkormányzati intézményekkel és civil szervezetekkel
a kistérségben összegyűjteni és további előkészítésre alkalmassá tenni a gazdasági és
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos
elképzeléseit
forrásokat gyűjtése a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához
a társulás képviselete más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező
szervezeteknél,
pályázatok benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez
Térségi informatikai, információs rendszer működtetése:
intézményi (óvodai nevelés, szociális ellátás) információs rendszer működtetése
településrendezési, településfejlesztési információs rendszer működtetése
pályázatfigyelés, pályázatkészítés, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés.

4.4. A társult települések képviselő-testületei a szervezeti és működési szabályzatról szóló
rendeletben rendelkeznek az átruházott feladat- és hatáskörökről.
4.5. A társulási tanács határozatban dönt a konkrét feladat- és hatáskör vállalásról, a tag települési
önkormányzat képviselő-testületének, a konkrét feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját
megelőző legalább 30 nappal hozott határozata alapján. Az ellátás tényleges megkezdésének
időpontja a döntést követő hónap 1. napja.
4.6. A feladatellátás módja:
 társulás útján, a társulási megállapodás keretében, külön megállapodásban rögzített
feltételek szerint,
 közös intézmény fenntartása révén,
 egy tag saját intézménye útján,
 saját intézmény fenntartása révén,
 ellátási szerződés keretében,
 feladat-ellátási szerződés alapján,
 közszolgáltatási szerződés alapján,
 vállalkozási szerződés keretében,
 székhely település polgármesteri hivatala által,
 egyéb a társulásban tag polgármesteri hivatal által,
 valamint egyéb módon.
5. a társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány:
5.1. A társulás döntéshozó szerve: a társulási tanács, melyet a társult önkormányzatok által delegált
tagok alkotnak.
5.2. A társulási tanács döntéseit határozattal hozza meg, a döntéshozatal során minden delegált
tagot 1-1 szavazat illet meg.
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6. a döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei:
6.1.

A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező
képviselő jelen van.

6.2.

Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, illetve felhatalmazott
képviselő útján lehet.

6.3.

A társulási tanács elé terjesztett javaslat elfogadásához, legalább annyi tag szavazata
szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk
képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

6.4.

Minősített többséghez legalább annyi szavazat szükséges, amely eléri legalább a társulásban
résztvevő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.

6.5.

A társulási tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere hívja össze és a
korelnök vezeti le.

6.6.

Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot.

6.7.

Az alakuló ülés kötelező napirendje:
 a tisztségviselők megválasztása,
 a társulás szervei tagjainak megválasztása,
 a társulási megállapodás elfogadása.

6.8.

A társulási tanács kijelöli Deszk Község Önkormányzatát, a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bek. b) pontja alapján, hogy a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi
térítési díjakról Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkosson, az
érintett tárgykörökben, a társulási tanács által e tárgyban hozott határozat alapján.

6.9.

A kijelölt települési önkormányzat a rendeletet – a szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott módon – kihirdeti és annak megtörténtéről az érintett önkormányzatok felé
értesítéssel él, és a záradékolt helyi rendelet 1 példányát megküldi a kistérségi
munkaszervezet részére, a kihirdetést követő 10 napon belül.

6.10. A társulási tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása, illetve
távolléte esetén az általános alelnök, illetve az általa kijelölt területi alapon választott
alelnök hívja össze és vezeti. A társulási ülés összehívása, írásos meghívó, elektronikus
levélben – e-mailben – igazolható módon történő megküldésével történik. A meghívót a
tagok, valamint a tanácskozási joggal meghívottak (az állandó tanácskozási joggal
meghívottak listáját a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza) részére is úgy kell
megküldeni, hogy az érintettek az ülést megelőzően legalább 8 nappal kézhez kapják.
6.11. Sürgősség esetén ettől el lehet térni, indokolt esetben lehetőség van a társulási ülés
telefonon (rövid úton) történő összehívására. A szóbeli meghívás esetén is biztosítani kell az
írásos előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását.
6.12. A meghívó megküldésével egyidőben az írásos előterjesztések a kistérségi honlapra
elektronikus formában kerülnek feltöltésre, a http://kisterseg-szegedi.hu/pmt oldalon a
dokumentumtárba.
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6.13. A társulási tanács ülését össze kell hívni:
 szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
 a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpontban,
 a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó – indítványára,
 a megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére.
6.14. A társulási tanács ülése nyilvános. A társulási tanács zárt ülésére és a titkos szavazásra a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban Mötv.) vonatkozó szabályai az irányadók. A társulási tanács üléséről
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Mötv-nek Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre
vonatkozó szabályait okat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a
levezető elnök, az SZKTT Koordinációs Központ igazgatója, a munkaszervezet vezetője és
a jegyzőkönyvvezető, valamint a 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
6.15. A társulási tanács elnöke megbízásából a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Koordinációs Központ igazgatója intézkedik a társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyv
– a társulási ülést követő 15 napon belül történő - felterjesztése felől, és a társulás honlapján
közzéteszi a társulási tanács által hozott határozatokat.
A minősített döntéshozatal esetei:
minősített többség szükséges a társulási megállapodás módosításához, és
a társulás megszüntetéséhez, megszűnéséhez, és
társulás költségvetéséről, módosításáról, végrehajtásáról szóló határozat elfogadásához, és
a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
a tagdíj megállapításához, és
a kistérség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő, pályázat benyújtásához, az
ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
 továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat ekként meghatároz.

6.16.







6.17. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét
napirendre tűzhető, illetve a döntési javaslat újra tárgyalható.
Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi, vagy többségi
blokkolás) úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési
önkormányzatok képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek az adott feladatellátásra.
7. a társulás által fenntartott intézmények, szervezetek megnevezése:






Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Központi Orvosi Ügyelet

8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
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8.1. A társulás a tagokat a társulás fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségekről, a
képviselő-testület önkormányzati pénzügyi hozzájárulása felhasználásának alakulásáról a
mindenkori éves zárszámadás keretében készített beszámoló útján tájékoztatja.
A tervezett és a tényleges adatok alapján elszámolható önkormányzati hozzájárulás között –
esetlegesen - keletkező különbözetet a társulás és a tag település az általuk megkötött
megállapodásban foglaltak szerint egymás között rendezi. Az elszámolás előzetes egyeztetése a
társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen meghatározott eljárási rend szerint
történik. Az egyeztetés során a felek az elektronikus úton történő kapcsolattartást részesítik
előnyben.
8.2. A tag a társulás munkaszervezete által a település részére – az előre egyeztetett
adattartalommal - megküldött, az elszámolásra vonatkozó megállapodás és annak mellékletei
tartalmával összefüggésben véleményeltérését a megállapodás átvételét követő 15 napon belül
küldi meg a társulás részére, amennyiben ezen jogával a tag nem él, úgy a megállapodást
elfogadottnak kell tekinteni és a tag köteles ezen tényt a megállapodás aláírásával is igazolni.
8.3. Az egyes tagokat terhelő önkormányzati pénzügyi hozzájárulás összege évente kerül
megállapításra a költségvetés elfogadásával egyidőben, mellyel kapcsolatban a társulás és a tag
külön megállapodást kötnek. A költségvetés tervezetével összefüggésben a tagok és a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ között történt előzetes egyeztetést követően
készült megállapodás elfogadására legkésőbb a költségvetés jóváhagyásáig kerül sor. A
költségvetési megállapodás elfogadásával összefüggésben az eljárásrend megegyezik az
elszámolásra vonatkozó megállapodásnál írtakkal, a tag véleményeltérését indokolni köteles.
8.4. Az egyes képviselő-testületek a részükre megállapított önkormányzati hozzájárulást a társulás
12067008-00108902-00100007 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára történő átutalással teljesítik, a
8.1. pontban írt megállapodásban foglalt ütemezés szerint.
9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:
Amennyiben valamely tag önkormányzat a – külön megállapodásban - vállalt tárgyévi
önkormányzati pénzügyi hozzájárulást nem teljesíti, és az esetleges túlfizetésre beszámítására
vonatkozóan nem született külön megállapodás nem rendelkeznek a külön megállapodásban a
társulás és a tag települési önkormányzat között a teljesítésről, úgy a társulás írásban 15 napos
fizetési határidő tűzésével felszólítja a kötelezett önkormányzatot a fizetési kötelezettségének
teljesítésére. Amennyiben a fizetés határidőben nem történik meg, úgy a társulás jogosult azonnali
beszedési megbízást - inkasszót – alkalmazni az önkormányzattal szemben, ha az önkormányzat az
önkormányzati hozzájárulás fizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és azt felszólítás
ellenére sem rendezi. A működési, önkormányzati pénzügyi hozzájárulás biztosítására a társulás
tagjai inkasszó jogot biztosítanak a társulás számára. A települések tudomásul veszik, hogy az
inkasszó benyújtásából eredő következményekért a társulás felelősséggel nem tartozik, az ebből
felmerülő jogkövetkezmények az érintett település vezetőjét terhelik. A fizetési felszólítást és a 30
napos fizetési határidő leteltét követően jogosult a társulás a tag önkormányzattal szemben az
azonnali beszedési megbízás érvényesítésére. Annak sikertelensége, illetve 30 napon túli tartozás
esetén, jogosult késedelmi kamat felszámolására, amelynek mértéke a késedelemmel érintett
naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A
bankszámlavezető bankok által elfogadott inkasszó jogra való felhatalmazás mintát a jelen társulási
megállapodás 3. számú függeléke tartalmazza.
10. a társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje:
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10.1. A társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét
 települési önkormányzatok által a társulásnak átadott normatív állami hozzájárulások és
egyéb támogatások
 saját bevétel
 a tag települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai
 központi költségvetési pénzeszköz: - állami támogatás - állami költségvetési hozzájárulás
 pályázati források
 egyéb bevételek biztosítják.
10.2. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulás működési költségeihez,
valamint a megállapodásban meghatározott feladat-ellátásának költségeihez – ellenkező
megállapodás hiányában - lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (önkormányzati
pénzügyi hozzájárulás), határozat alapján. A tag és a társulás, a tag által vállalt rendkívüli
többletköltségek fedezésére külön megállapodást köthet.
10.3. A működés és a feladat ellátás költségeit, az önkormányzati pénzügyi hozzájárulás összegét a
társulási tanács állapítja meg költségvetési évenként, a társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglalt eljárásrend szerint.
10.4. Az önkormányzati pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként
elfogadott likviditási terv szerint történik, havi részletekben, az egyes részletek teljesítésének
határideje tárgyhót követő hó 15. napja, ellenkező megállapodás hiányában.
10.5. A befizetés átutalással történik a társulás bankszámlájára történő teljesítéssel.
10.6. A társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi,
térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet.
10.7. A társulás pályázatot nyújthat be a kistérségi szervezet működéséhez és az egyes települési
önkormányzatok fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
Az egyes önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában – a külön
megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség, önerő biztosításának nem teljesítése esetén, a
társulás a 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult azonnali beszedési megbízás
(inkasszó) benyújtására.
10.8. A társulás működéséhez és a kistérségi programok, tervek megvalósításához, a
feladatellátásához költségvetési hozzájárulást igényel.
10.9. A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési normatívát és
kiegészítő normatív támogatást igényel.
10.10. A társulás költségvetése: a társulási
munkaszervezete útján gondoskodik annak
hatékony felhasználását, évente elfogadja
gazdálkodásáról, a társulás Szervezeti
meghatározottak szerint.

tanács megállapítja éves költségvetését és
végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források
a beszámolót a költségvetés végrehajtásáról,
és Működési Szabályzatában részletesen

10.11. A társulás vagyonának köre:
- a feladatellátáshoz átadott vagyon,
- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a társulás
tulajdonát képezi,
- a társulás és a tag között keletkezett közös tulajdon a fejlesztések beruházások megvalósítsa
révén,
- pályázati úton megszerzett vagyon,
- vagyonkezelésbe átvett vagyon,
- ingyenes használatra átvett vagyon,
- egyéb vagyontárgyak.
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10.12. A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás
tevékenysége révén keletkezett vagyon, a társulás vagyonát képezi a pályázat keretében
megszerzett vagyon a fenntartási időszak végéig, azt követően az önkormányzat tulajdonába
kerül átadásra.
10.13. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: a tulajdonnal való rendelkezési jogot a
társulási tanács gyakorolja.
10.14. A társulás által megvalósított beruházás során létrejövő vagyon annak a települési
önkormányzatnak a tulajdonába kerül, amelynek területén a beruházás megvalósul,
amennyiben az adott projektre vonatkozó külön megállapodás másként nem rendelkezik.
Amennyiben a fejlesztés több társult önkormányzatot is érint, akkor a vagyon a résztvevő
önkormányzatok között a projektben való részesedés arányában kerül felosztásra.
10.15. A helyszíni feladatellátáshoz beszerzett ingó vagyon tulajdonjoga a tag önkormányzatot
illeti.
10.16. Az ingatlan vagyon növekménye esetén a beruházás megkezdése előtt a tag önkormányzat
és a társulás külön megállapodásban rögzítik a vagyonnövekmény tulajdoni arányait és a
szolgáltató intézmény megszűnése, vagy a feladat-ellátás tag önkormányzat által történő
ellátása, a feladat visszavétele esetén követendő eljárást. Szerződő felek a fenti elvek alapján
járnak el a társulás által benyújtott pályázatok megvalósítása során keletkezett
vagyonnövekmény, illetve a beszerzett eszközök tekintetében, azzal, hogy a projekt
fenntartási kötelezettséget a tag önkormányzat a társulástól átvállalja a feladat-ellátásból
történő kilépése esetén.
11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezéseket:
11.1. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt tart fenn,
gazdálkodó szervezetet alapíthat, működtethet, kinevezi vezetőit.
11.2. A kinevezési jogkört a társulási tanács, az egyéb munkáltatói jogkört, a kinevezési jogkör
kivételével, a tanács elnöke gyakorolja.
11.3. A feladat-ellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulással külön
megállapodást kötnek.
11.4. A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a társulás feladatát, mely intézmény útján látja el.
12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja:
A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módjáról a társulás és a tagok külön
megállapodásban rendelkeznek.
13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei:
A társulás szolgáltatásai igénybevételének rendjéről a társulás az általa elfogadott SZMSZ-ben
Szervezeti és Működési Szabályzatban rendelkezik.
14. a beszámolási kötelezettség:

10

A társulás működéséről, a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szervezet évente legalább egy
alkalommal beszámol a társulási tanácsnak, illetve az egyes tagönkormányzatok képviselőtestületei felé.
15. a társulás működésének ellenőrzési rendje:
15.1. A tagok jelen társulási megállapodással az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a társulás felügyeleti szerveként külön ellenőrző
bizottságot nem hoznak létre, amennyiben szükséges célvizsgálatok lefolytatására a társult
települési önkormányzatok polgármesterei, vagy a képviselő-testületi tagjai közül 3 főt jelölnek ki
a tagok. A tagok által kijelölt 3 fős szerv a társulás működését célszerűségi és gazdasági
szempontból jogosultak ellenőrizni.
15.2. A társulás felett a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzési jogot
gyakorol.
15.3. A társulási tanács tagjai évente legalább egyszer az önkormányzat képviselő-testületének
beszámolnak a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról, a
társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
15.4. Az tagok által kijelölt 3 fős szerv tevékenységét segítik a belső ellenőrök, akik a tag
települések és intézményeik, valamint a társulás és a társulás intézményeinek belső ellenőrzését
végzik.
16. a megállapodás módosításának feltételei:
A társulási megállapodás módosításáról a társulási tanács minősített szótöbbséggel határoz.
17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételei:
17.1. A társulás tagjai a kiválás, a kizárás és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni. A társulás tagja a társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával - december hó
31-i hatállyal - mondhatja fel. A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával
– december 31-i hatállyal - lehet. Az Mötv. 89. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló
döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás
tagjaival, a társulási tanáccsal közölni. Ezen szabályokat megfelelően kell alkalmazni abban az
esetben, ha valamely feladat-ellátásra vonatkozó megállapodást a tag önkormányzat felmondja,
azzal felhagy, illetve a fenntartói jog visszavétele esetén, amennyiben jogszabály kötelezően ettől
eltérő időpontot nem határoz meg.
17.2. A társulás megállapodásának felmondása esetén a társulás tagja által a társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. A közös tulajdont képező vagyont elsősorban természetben kell kiadni.
A közös tulajdonba került beruházás hasznos eredményének megállapítására, felek közötti
elszámolásra okot adó körülmény időpontjában fennállott érték alapján kerül sor.
A vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását a társulás a tag kiválását követő naptári év
végig elhalaszthatja, ha a vagyon természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás kötelező
feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját a társulással kötött szerződés alapján
használati díj illeti meg.
17.3. Amennyiben a kiváló tag a társulás által elnyert pályázati forrásból részesült, és a pályázati
cél a kiválásig megvalósult, akkor a társulás nem támaszthat igényt az önkormányzat felé a
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támogatási összeg visszatérítésére. Amennyiben a társulás támogatási szerződésben vállalt
kötelezettsége teljesítését a tag kiválása veszélyezteti, úgy a társulás a tagra átháríthatja az ezzel
összefüggésben felmerült kárát és költségét. Amennyiben a megvalósult pályázat kapcsán, az
elszámolás időpontjában többlet érték már nem állapítható meg, úgy a tag megtérítésre nem tarthat
igényt.
17.4. Az egyes önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában, a külön
megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség, önerő biztosításának nem teljesítése esetén, a
társulás a 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult azonnali beszedési megbízás (inkasszó)
benyújtására.
17.5. A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával, a naptári év utolsó napjával
fontos okból kizárhatja azt tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt
felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. A döntés nem veszélyeztetheti a folyamatos
feladatellátást.
A társulás elnöke köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a társulási
megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a tag ezen felhívás ellenére –
az írásbeli felhívás kézhezvételét követő 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen társulási
megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítésének, úgy a társulási tanács további felszólítás,
intézkedés nélkül, kizárhatja a tagot a társulásból, a naptári év utolsó napjára szólóan.
17.6. Fontos oknak minősül:
 a képviselő-testület a pénzügyi hozzájárulást késedelmesen, nem határidőben - több
alkalommal, de legalább 2 alkalommal - utalja át, és késedelmét igazolható módon nem
menti ki,
 a képviselő-testület az önkormányzati pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó
kötelezettségének egyáltalán nem tesz eleget,
 a tag vagy képviselője magatartása a társulás jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti, és ezt
bírósági jogerős ítélete kimondta,
 a képviselő-testület vagy a tag képviselője a társulás működéséhez szükséges döntési
kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetésnek, együttműködési kötelezettségének
nem tesz eleget.
 különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a tagdíj és a működési hozzájárulás
megfizetésének elmulasztása.
 a tag a társulás működésével, feladat-ellátásával, a nyilatkozatok megtételével, a
megállapodások aláírásával kapcsolatos kötelezettségét határidőben nem teljesíti, vagy
megtagadja.
17.7. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel.
17.8. Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra
vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi
szabályokat.
18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, ét,
módja: át:
18.1. A Társulás megszűnik, ha:
a) célja a lehetetlenné válik;
b) a tagok minősített többséggel meghozott határozatban elhatározzák a társulás
megszűntetését;
c) a tagok száma két fő alá csökken;
d) bíróság jogerős döntése alapján.
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18.2. A társulás megszűnése esetén a társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási szerződés
szerint osztják fel.

19. a társulás tagsági viszonyai, a társuláshoz való csatlakozás:
19.1. A társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testületei – kizárólagos jogkörükben
minősített többséggel hozott - határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a társulásban való
részvételüket, csatlakozásukat (belépés, csatlakozás).
19.2. A társuláshoz történő csatlakozás időpontja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény a Mötv. 89. §-ában foglaltaktól eltérően a naptári év bármely napján
lehetséges. A csatlakozásról szóló döntést legalább 30 nappal korábban közölni kell a társulást
alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel, és a társulási tanáccsal.
19.3. A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát
tartalmazó határozatát, a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek,
valamint a társulási tanácsnak meg kell küldeni. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a
társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének határozata szükséges, melynek
tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes
egészében kötelezőnek ismeri el, elfogadja a társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához
ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja, vállalja a társulás működésével, a feladatellátással
kapcsolatos a költségek, a tagdíj, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.
19.4. A társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a társulásban részt vevő valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének támogató határozata.
19.5. A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás társulási megállapodását módosítani kell és a
változást a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóságához be kell jelenteni.
19.6. A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy a képviselő-testület- a jelen
megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el - a társulás működésével, a
feladatellátással kapcsolatos a költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.
19.7. A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete
minősített többséggel, a társulási tanács a jelen megállapodásban meghatározott szavazataránnyal
dönt.
20. a társulás szervezeti rendszere
20.1. A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzatban a társulási tanács állapítja meg.
20.2. A társulás szervezeti és működési szabályzatát a társulási tanács fogadja el a megalakulását
követő 3 hónapon belül. A szervezeti és működési szabályzatot a társulás tagjai szükség szerint
módosítják, a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül
felülvizsgálják.
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20.3. A társulás szervei: a társulási tanács (a delegált tagok alkotják), az elnök, az alelnökök
(általános alelnök, területi alapon választott alelnökök), a társulás munkaszervezete.
20.4. A társulás legfőbb, döntéshozó szerve a társulási tanács.
20.5. A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a
települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott
önkormányzati feladat- és hatásköröket.
20.6. A társulási tanács tagjai a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei által delegált
tagok. A társulási tag önkormányzat képviselő-testülete határozatában dönt a társulási tanácsba
delegált tag személyéről. A delegálás időtartama legfeljebb, a polgármester esetében az új
polgármester megválasztásának időpontjáig, az önkormányzati képviselő esetén képviselői
megbízatása megszűnésének időpontjáig szól.
20.7. A társulási tanács tagjának az akadályoztatása, illetve távolléte esetére helyettesítését a
társulási tanácsban a 20.6. szerinti önkormányzati határozatban meghatározott önkormányzati
képviselő járhat el. A helyettesként eljáró önkormányzati képviselő jogai és kötelezettségei
azonosak a társulási tanács tagjának jogaival és kötelezettségeivel.
20.8. A delegált tag és a helyettesítésére kijelölt tag azonos időben történő akadályoztatása esetén
meghatalmazás alapján az adott település képviselő-testületének tagja járhat el. A meghatalmazás
lehet teljes vagy részleges körű, és annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan
tartalmaznia kell és legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
20.9. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat,
határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. A delegált tag és a helyettesítésre
kijelölt tag azonos időben történő akadályoztatása esetén, meghatalmazás alapján az adott
települési önkormányzat képviselő-testületének tagja járhat el. A meghatalmazás lehet teljes vagy
részleges körű, és annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell
és legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
20.10. A társulás Elnöke
a) A társulás elnöke egyben a társulási tanács elnöke. Az elnököt a társulási tanács saját tagjai
sorából, az önkormányzati ciklus idejére választja meg. A társulás elnöke szervezi a társulás
munkáját, feladatainak elvégzését az alelnökök segítik.
b) A tanács elnöke képviseli a társulást, ellátja mindazon feladatokat, melyeket jelen megállapodás
vagy jogszabály alapján nem tartoznak a társulási tanács kizárólagos hatáskörébe. Távolléte és
akadályoztatása esetén a társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt alelnök,
vagy bármely területi alapon választott alelnök látja el.
20.11. A társulás Alelnökei
1. A társulás az elnök mellett három alelnöki – egy általános és két területi alapon választott tisztséget létesít.
2. A társulási tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából választja az
alelnököket.
3. Az alelnökök személyére az elnök és a társulási tanács valamennyi tagja javaslatot tehet.
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4. Az elnököt akadályoztatása vagy távolléte esetén az általános alelnöki tisztséget betöltő
személy, helyettesíti. Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a társulás Szervezeti és
Működési Szabályzata határozza meg.
5. Az alelnök megválasztásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a
társult tagok – székhely polgármesterrel együtt számított – szavazatainak több mint felét és a
lakosságszámának több mint a felét.
20.12. A társulás munkaszervezete
a) A társulás munkaszervezeti feladatait a Deszki Polgármesteri Hivatal látja el, a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központtal kötött megbízás keretében, azzal
együttműködve.
b) A munkaszervezet feladatát képezi a társulás pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntéselőkészítési, végrehajtás szervezési, munkaszervezeti feladatainak ellátása. A társulás pénzügyigazdasági feladatait, valamint a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések
előkészítése, végrehajtás szervezése) a Deszki Polgármesteri Hivatal megbízása alapján a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ végzi.
c) A munkaszervezet feladatait részletesen a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
d) A munkaszervezet feladatát képezi különösen a helyi önkormányzati társulásban résztvevő
települések társult feladat-ellátásnak koordinálása, összehangolása, a közös programok
kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint az önkormányzati feladatok közös
ellátásához szükséges intézmények tevékenységének irányítása.
e) A munkaszervezet ellátja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos
szervezési, igazgatási, ügyviteli feladatokat, továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a
kistérségi társulási megállapodás, illetve jogszabály feladatai közé utal, így a munkaszervezet
feladata különösen:
ea) A munkaszervezet mint költségvetési szerv ellátja a helyi önkormányzati társulás működésével
kapcsolatos szervezési, igazgatási, ügyviteli feladatokat, továbbá mindazon feladatokat, amelyeket
a kistérségi társulási megállapodás, illetve jogszabály feladatai közé utal.
eb) A munkaszervezet végrehajtja a társulási tanács határozatait, előkészíti a társulási tanács
üléseit, összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a helyi önkormányzatok a fejlesztési
programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, folyamatos kapcsolatot tart a pályázatkezelő
szervezetekkel a fejlesztési szükségletekhez a bevonható helyi források feltárása érdekében.
ec) A munkaszervezet feladatai továbbá:
- a tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtása, a feladatok megvalósítása,
- a tanács elé kerülő előterjesztések elkészítése,
- a tanács és szervei működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása,
- az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
- a meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése, tájékoztatása,
- a munkaszervezet munkájáról évente történő beszámoló elkészítése a társulási tanácsnak.
21. a társulás tagjainak jogai és kötelezettségei:
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21.1. A társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak
meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás
szervezetének kialakításában.
21.2. A társulás tagjának képviselője választhat és választható a társulás egyes szerveibe,
tisztségeire.
21.3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit.
21.4. Igényelheti a társulás szolgáltatásait, feladat-ellátását, amely szolgáltatásokra, feladatokra
megállapodást kötött.
21.5. Javaslatot tehet a társulást érintő bármely – tagsági jogosultságának megfelelően –
kérdésben.
21.6. A tag a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ vezetőjéhez címzett,
írásbeli megkeresés formájában kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet,
indítványozhat a társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás
tevékenységéről, amelyre a címzett a megkereséstől számított 15 napon belül írásban köteles
választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba, a Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltak szerint.
21.7. Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.
21.8. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból, származó előnyökből.
21.9. Kötelezettsége a társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak betartása.
21.10. Köteles részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és
feladatok közös megvalósításában.
21.11. Köteles a társulás határozatainak végrehajtásában közreműködni.
21.12. Kötelezettsége a társulás
információszolgáltatás.

működéséhez,

feladatellátáshoz

szükséges

adat-

és

21.13. Befizetési kötelezettségek teljesítése.
21.14. A társult tag település képviselője a társulás fenntartásában lévő intézmény vezetőjét
közvetlenül nem utasíthatja. A társult tag az érdekeltségi körébe tartozó intézmény szakmai
működésével, valamint gazdálkodásával és forrásainak felhasználásával összefüggésben
írásban információt kérhet az intézmény vezetőjétől vagy a gazdasági vezetőtől a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ vezetőjének egyidejű, írásban történő
tájékoztatása mellett, melyre a választ az érintett, a megkereséstől számított 15 napon belül
köteles megadni.
22. záró rendelkezések, nyilatkozatok:
22.1. Jelen társulási megállapodás hatályba lépéséhez a társult tagönkormányzatok képviselőtestületei mindegyikének, minősített többséggel meghozott támogató döntése szükséges.
22.2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
alapján a társulási megállapodásban foglalt rendelkezések részletszabályait a társulási tanács által
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell részletesen meghatározni.
22.3. A társulás alapításával kapcsolatos költségek a társulás költségei közt számolandók el.
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22.4. Jelen társulási megállapodás módosításához a társulásban résztvevő valamennyi
önkormányzat képviselő-testületének, minősített többséggel meghozott határozata szükséges.
22.5. A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi önkormányzati
általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.
22.6. A társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet
bízhat meg.
22.7. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály
vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem
érintett - része teljes hatályban fennmarad.
22.8. Tagok rögzítik, hogy a társulási megállapodás elfogadásánál alkalmazták és tudomásul
vették a vonatkozó magyar jogszabályokat. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben elsősorban a Mötv., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az
irányadó.
22.9. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulást törzskönyvi nyilvántartásba kell venni.
22.10. A fentiek szerint ezen megállapodást – az aláírási íven - tagok 18 eredeti példányban
jóváhagyólag aláírták.
22.11. A társulás tagjai a jelen társulási megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre
szóló együttműködést vállalnak. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben
a vonatkozó jogszabályok és a társulási tanács által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat
rendelkezései az irányadóak.
22.12. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, a társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos
úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
22.13. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a tagok a Szegedi Törvényszékhez fordulnak.
22.14. Jelen társulási megállapodást a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselőtestületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra
nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. Jelen okirat tartalmazza a társulási megállapodás
valamennyi módosítását egységes szerkezetben.
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Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6766 Dóc, Alkotmány u. 17.
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.
Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6.
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése
6745 Szeged, Széchenyi tér 10.
Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
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Jóváhagyó határozat száma:

Szeged, 2020.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Aláírás: ………………………………
Algyő Nagyközség Önkormányzat
Képviseli: Molnár Áron

Polgármester

Aláírás: ………………………………
Röszke Község Önkormányzata
Képviseli : Borbásné Márki Márta

P.H.
P.H.
Aláírás: ………………………………
Deszk Község Önkormányzata
Képviseli : Király László

Aláírás: ………………………………
Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviseli: Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Mária
P.H.

P.H.
Aláírás: …….…………………………
Dóc Községi Önkormányzat
Képviseli: Turda Gábor

Aláírás: ………………………………
Szatymaz Községi Önkormányzat
Képviseli: Barna Károly

P.H.
P.H.
Aláírás: ………………………………
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Képviseli: Sziráki Krisztián

Aláírás: ………………………………
Szeged MJV. Önkormányzata
Képviseli: Dr. Botka László István

P.H.
P.H.
Aláírás: ………………………………
Ferencszállás Községi Önkormányzat
Képviseli: Jani János

Aláírás: ………………………………
Tiszasziget Községi Önkormányzat
Képviseli: Ferenczi Ferenc

P.H.
P.H.
Aláírás: ………………………………
Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviseli: Boros Zsolt

Aláírás: ………………………………
Újszentiván Községi Önkormányzat
Képviseli: Putnik Lázár

P.H.
Aláírás: ……………………………
Kübekháza Községi Önkormányzat
Képviseli: Dr. Molnár Róbert

P.H.
Aláírás: ………………………………
Zsombó Nagyközség Önkormányzata
Képviseli: Gyuris Zsolt

P.H.
Aláírás: ………………………………
Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Képviseli: Szász János Attila

P.H.

P.H.
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1. sz. függelék a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásához
Társulás tagjainak neve
SorNév
szám
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat

Székhelye
IrányítóTelepülés
szám
6750
Algyő

Cím

Képviselője

Lakosságszám
(2019. 01.01.)

Képviselő neve

Fő

Kastélykert utca 40.

Molnár Áron

5 473

2.

Deszk Község Önkormányzata

6772

Deszk

Tempfli tér 7.

Király László

3 909

3.

Dóc Községi Önkormányzat

6766

Dóc

Alkotmány utca 17.

Turda Gábor

745

4.

Domaszék Nagyközségi

6781

Domaszék

Köztársaság tér 1.

Sziráki Krisztián

5114

Önkormányzat
5.

Ferencszállás Községi Önkormányzat

6774

Ferencszállás

Szegedi utca 53.

Jani János

645

6.

Klárafalva Községi Önkormányzat

6773

Klárafalva

Kossuth utca 171.

Boros Zsolt Mihály

516

7.

Kübekháza Községi Önkormányzat

6755

Kübekháza

Petőfi tér 2.

Dr. Molnár Róbert

1 573

8.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat

6113

Petőfiszállás

Kossuth Lajos utca 6.

Szász János Attila

1 568

9.

Röszke Község Önkormányzata

6758

Röszke

Felszabadulás utca 84.

Borbásné Márki Márta

3 583

10.

Sándorfalva Városi Önkormányzat

6762

Sándorfalva

Szabadság tér 1.

8 348

11.

Szatymaz Községi Önkormányzat

6763

Szatymaz

Kossuth utca 30.

Gajdosné Pataki
Zsuzsanna Mária
Barna Károly

12.

SZMJV Önkormányzata

6720

Szeged

Széchenyi tér 10-11.

Dr. Botka László

162 868

13.

Tiszasziget Községi Önkormányzat

6756

Tiszasziget

Szent Antal tér 10.

Ferenczi Ferenc

1 793

14.

Újszentiván Községi Önkormányzat

6754

Újszentiván

Felszabadulás utca 7.

Putnik Lázár

2 028

15.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

6792

Zsombó

Alkotmány utca 3.

Gyuris Zsolt

3 536

Összesen:

4 936

206 636
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2. számú függelék
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásához
a 2020. január 01-jétől érvényes kormányzati funkciók szerinti besorolás
Az államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben
kihirdetett, 2019. január 1-jétől érvényes, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása alaptevékenységi besorolása,
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
Államháztartási szakágazat:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkciók megnevezése:
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program- téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

072230

Járóbetegek gyógyító gondozása

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

076010

Egészségügy igazgatása

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

084032

Civil szervezetek programtámogatása

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

101122

Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása

101124

Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101142

Szenvedélybetegek nappali ellátása

101145

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
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102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031

Idősek nappali ellátása

102032

Demens betegek nappali ellátása

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104031

Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043

Család és gyermekjóléti központ

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása
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bölcsőde,

napközbeni

3. számú függelék
FELHATALMAZÁS

…………………………………………………..………….
………………………………………………………………
A számlavezető pénzintézet neve és címe

A
Szegeden,
……………….
napján
kelt
………………………..
pontja
alapján ………………………………………………..polgármester) felhatalmazza Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása (6772 Deszk, Tempfli tér 7., bankszámlaszáma: 12067008-00108902-01700002,
képviseli Dr. Botka László elnök), mint jogosultat, hogy a jelen társulási megállapodásból eredő lejárt
követelését a ………………………………………..pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön
engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti elévülési határidőn belül.
A teljesítési értékhatár összege és pénzneme: …………………………………………(eseti)
A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszűnteti, új számlát
nyit, erről a tényről és annak adatairól a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását írásban tájékoztatja,
továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a pénzintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési
megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.
Kelt: ………………………………., …………év ……………………hó …….. nap

….………………………………………………….
A számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszedési megbízás visszavonása csak a
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

………………………………………………
A számlavezető pénzintézet
cégszerű aláírása és bélyegzője
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