Tájékoztató a két ülés között végzett polgármesteri munkáról
és a lejárt határidejű határozatokról
D1/…………/2022.

A képviselőtestület előző ülése 2022. február 22-én volt. Az azóta eltelt időszakban végzett
polgármesteri munkáról az alábbiakban adok tájékoztatást.
2022. március –
április hó
Március 1.
Március 4.

Március 7.
Március 8.

Március 09.

Március 11.
Március 15.

Március 17.

Március 22.
Március 23.
Március 28.

Március 29.

Események
„Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” tárgyú
beruházás koordinációs megbeszélése a hivatalban.
Megbeszélés Gyurcsik Hajnalka ügyvéddel a hivatalban – a vízmű telepből
kibocsájtott dekantvíz elvezetése a Móra utcai csapadékvíz elevezető nyílt
árokban – ügyében önkormányzatunk ellen, Juhész Bertalanné által indított
peres eljárásról.
Megbeszélés a hivatalban Bartók Erika tervezővel – a rendezési terv
módosításairól és TAK módosítás előkészítéséről.
Vezetői megbeszélés a hivatalban.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés a hivatalban.
Orvosi eszközök átadása a háziorvosok részére a pályázat keretén belül. A
Magyar Falu programban a két körzetes háziorvounknak notebook,
vizsgálóágy és egyéb kis értékű orvosi eszközök kerültek beszerzésre, 100%os támogatással. Ezek átadására került sor.
„Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” tárgyú
beruházás koordinációs megbeszélése a hivatalban.
Megbeszélés a védőnőkkel a hivatalban – háziorvosi panasz alapján. Ennek
eredményeként, ill. prevencióként negyedévente egy szakmai egyeztetést
hívok össze, melyre a két háziorvos mellett a védőnők, a szociális
intézményünk részlegvezetője, az iskola és az óvoda vezetője kap meghívást.
A járványhelyzet folyamatos elemzése, a járó-beteg rendelésben a kötelező
eljárásrend kialakítása, a védendő családok fókuszba kerülése, és az egyes
területek koordinációja lesz a legfontosabb témája ezeknek a
megbeszéléseknek.
Március 15-i ünnepség a Faluházban. A szokásos iskolai ünnepségre kaptam
meghívást.
Települési ünnepi megemlékezés március 15-ről a Faluházban. Idén a
polgármesteri ünnepi köszöntő után az Akropolisz táncegyüttes ünnepi
műsora került színpadra.
Ezt követően a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár által kiírt ünnepi
rajzverseny eredményhirdetése és díjátadója következett.
Megbeszélés a hivatalban Király Csillával, a GPO Trade Kft. ügyvezetőjével
használt étolaj begyűjtő automatával kapcsolatban. Reményeink szerint 1-2
hónapon belül kihelyezésre kerülhet a településünk első használt étolaj
begyűjtő automatája.
„Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” tárgyú
beruházás koordinációs megbeszélése a hivatalban.
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsülése Szegeden.
Szavazatszámláló bizottsági tagok eskütétele a házasságkötő teremben. Több
eddig már rutinos bizottsági tag visszalépése okán új szavazatszámláló
bizottsági tagok felkutatására volt szükség. A bizottságok, a póttagokkal
együtt teljes létszámmal tudták letenni az esküt a pártok által delegáltak
mellett, így bizakodva nézhettünk a 2022-es országgyűlési választások elé.
„Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” tárgyú
beruházás koordinációs megbeszélése a hivatalban. A kivitelezés
folyamatosan és a jó ütemben halad. Sok egyéni – jogos és nem teljesíthető lakossági kérést, és ezek mellett a projektben meg nem oldott szakmai

Március 30.

Április 1.

Április 5.

problémákat is kezelni kell a projekt előrehaladásával. Ezek a koordinációk
megfelelő szakmai terepet biztosítanak ezek megoldásához.
Jelenleg a 43-as út alatti átsajtolások – tervben nem szereplő – közel 10
milliós többletköltségeinek kezelése az egyik legnagyobb feladat, de emellett a
kisebb utcáinkban az utak átfúrása helyett útfelbontás és helyreállításuk, ill. a
nyomvonalakban be nem tervezett villanyoszlopok melletti zárt szakaszok
elszámolási problémáit is kezelnünk kell.
A projekttel kapcsolatban felmerült legnagyobb problémát – a csapadékvíz
helyben tartásának műszaki megoldására kapott irányítóhatósági felszólítás
kezelése jelentette, ami a megkérdőjelezte a már megkezdett projektünk
kivitelezhetőségét és megmaradását is. Ezt három hónap alatt sikerült
megnyugtatóan kezelni.
Sajtótájékoztató a hivatalban a Szőregi soron, a Semmelweis utcától a
buszfordulóig tartó útszakaszunk felújítására vonatkozó útszélesítéssel
kapcsolatban. Bartók Csaba vk. elnök a Csongrád-Csanád Megyei
Önkormányzattal közösen sikeresen lobbizott a megyei TOP Plusz
forráskeret megemeléséért, így támogatott pályázatot nyújthatunk be a Szőregi
sor megszélesítésére.
Az újonnan megépült bölcsőde ünnepélyes műszaki átadása. A 333 milliós
költségvetésű új bölcsődénk megépülése egy újabb mérföldkő a település
életében, és évtizedek óta várva várt alapszolgáltalás-bővítés a deszki családok
számára. A modern, színvonalas épület gazdaságos működtetésének minden
feltételét megteremtettük a napelemes és hőszivattyús energia-ellátó-, és
fűtésrendszer
megépítésével.
A projekt nem csak az épület megvalósítására, de a szükséges eszközök,
bútorok, játékok mellett az udvari játszóeszközök beszerzésére is lehetőséget
adott. A mostani műszaki átadást követően folytatódik a projekt, hiszen a
TOP Plusz projektből elindulhat az intézmény körüli kerítések és a
közlekedési tanpálya építése, ill. a végső tereprendezések is.
A bölcsőde várható megnyitására szeptember 1-én kerülhet sor.
Megbeszélés a hivatalban Bartók Erika tervezővel.
„Csapadékvíz és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” tárgyú
beruházás koordinációs megbeszélése a hivatalban.

LEJÁRT ÉS FOLYAMATOS HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK
Határozat száma
(önkormányzati
határozat)

93/2019. (VI.25.)
56/2021. (VI. 30.)
70/2021. (VIII. 09.)
127/2021. (XII. 08.)
1/2022. (I.17.)
13/2022. (I. 25.)
120/2021. (XI. 30.)
14/2022. (I. 25.)
123/2021. (XI. 30.)

135/2021. (XII. 08.)

136/2021. (XII. 08.)

137/2021. (XII. 08.)

Határozat tárgya

Felelős

Határidő

Végrehajtás állapota

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

Polgármester

2019. július 08.

A bölcsőde műszaki átadása 2022. április 1.
napján megtörtént.

Döntés az Újszentiván, külterület
052/11
hrsz.-ú
ingatlan
adásvételével kapcsolatban
Döntés a 085/16 hrsz-ú ingatlan
adás-vételével kapcsolatban
Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
Társulási
Megállapodásának
jóváhagyása
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

Polgármester
Polgármester

Polgármester

Polgármester

Polgármester

Polgármester

Azonnal

A tulajdonjog átruházás bejegyzése megtörtént
Újszentiván Község Önkormányzata részére.

Azonnal

Szakértői vélemény beérkezett. Ingatlanadásvételi szerződés megkötése folyamatban van.

Azonnal

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

Azonnal

Pályázat nyert. A támogatási szerződés aláírásra
került, valamint a támogatás összege kiutalásra
került. A projekt megvalósításának kezdete:
2022. július 1.

Azonnal

Pályázat nyert. A támogatási szerződés aláírásra
került, valamint a támogatás összege kiutalásra
került. A projekt megvalósításának kezdete:
2022. május 1.

Azonnal

Pályázat nyert. A támogatási szerződés aláírásra
került, valamint a támogatás összege kiutalásra
került. A projekt megvalósításának kezdete:
2022. július 1.

Deszk,
2022.
április 8.
Tisztelettel:

Király
László

polgármest
er

LEJÁRT ÉS FOLYAMATOS HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK
Határozat száma
(önkormányzati
határozat)

Határozat tárgya

A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú
„Élhető települések” elnevezésű
138/2021. (XII. 08.) támogatási kérelem benyújtásának
jóváhagyása C.) célterület
vonatkozásában
28/2022. (II.22.)
Deszk község településrendezési
29/2022. (II.22.)
eszközeinek
módosításával
30/2022. (II.22.)
kapcsolatos
döntések
(kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítás,
tervezői szerződés megkötése)
17/2022. (I. 25.)
Az
Önkormányzat
tulajdonát
képező
víziközmű
vagyon
helyzetének és az ahhoz kapcsolódó
feladatellátási
kötelezettségek
teljesítésének áttekintése
27/2022. (II. 22.)
Megállapodás mezei őrszolgálat
ellátására
31/2022. (II.22.)
42/2022. (III. 08.)

Deszk, belterület 24/2 hrsz-ú
ingatlan átminősítése
Döntés a Gerliczy Étterem és
Kávézó
korszerűsítésével
kapcsolatban

Felelős

Határidő

Végrehajtás állapota

Polgármester

Azonnal

Pályázat nyert. A támogatási szerződés aláírásra
került, valamint a támogatás összege kiutalásra
került. A projekt megvalósításának kezdete:
2022. július 1.

Polgármester

Azonnal

Tervezési szerződés aláírása folyamatban van.

Polgármester

Azonnal

Folyamatban van.

Polgármester

Azonnal

A megállapodás aláírása megtörtént.

Polgármester

Azonnal

Az átminősítésre vonatkozó kérelem beadásra
került a földhivatalhoz.

Polgármester

Azonnal

A páraelszívó beszerzése folyamatban van.

Deszk, 2022. április 8.
.

Király László
polgármester

Deszk Község Jegyzőjétől
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580
E-mail: ph@deszk.hu,
web: www.deszk.hu

Száma:

/2022.

Tárgy: Beszámoló a 2021. évi adóbevételek
alakulásáról.
Melléklet: táblázat

Deszk Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatni az adóbevételek 2021. évi
alakulásáról kiegészítve az előterjesztéshez mellékelt táblázattal.
Adónem

2021. évi előirányzat

2021. évi befolyt bevétel

Költségvetésnek átutalt
átvezetések/kiutalások
nélküli összegek

Építmény adó

19 500 000

23 810 685

23 579 685

Telekadó

53 700 000

50 593 940

49 661 141

0

0

50 706 174

97 388 796

66 318 884

19 000 000

19 551 333

19 409 768

0

0

0

142 906 174

191 344 754

158 969 478

Helyi jövedéki adó

0

0

0

Föld SZJA

0

4 533

4 533

Pótlék

500 000

1 356 540

865 367

Bírság

0

113 388

23 299

500 000

1 469 928

888 666

Egyéb bevételek

0

0

0

hb.bírs,szabs.bír,egyéb bírs.

0

0

0

143 406 174

192 819 215

159 862 677

Korábbi évek megszűnt adónemei
Helyi iparűzési adó
Ideiglenes iparűzési adó
Magánszemélyek komm.adó
Gépjárműadó
Összesen

Pótlék-bírság

Összesen

Összesen:

A kormányzati intézkedések számottevően módosították a helyi adóbevételek alakulását. 2021. évtől már
nem kell a vállalkozásoknak ideiglenes jellegű tevékenyég után iparűzési adót fizetni, (feltöltési
kötelezettség jogcímén 2019. évben érkezett utoljára bevétel), és megszűnt a reklámhordozók
építményadója is. Az önkormányzatok felé történő gépjárműadó fizetés megszűnése is véglegessé vált, így
a 40%-os mértékű átengedett adóbevételtől továbbra is elesett az önkormányzat.

2021. évre a veszélyhelyzet miatt speciális szabályok is életben voltak. A veszélyhelyzettel összefüggő
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény értelmében a 2021. évben végződő adóévben a helyi
adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon helyi adónak, települési adónak a
2020. december 1-jén hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.
Az önkormányzatnak a 2020. december 1-jén hatályos adórendelete szerinti adómentességet,
adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben is fenn kellett tartania. A települési önkormányzat a
2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.
A helyi iparűzési adóbevétel (költségvetésnek átutalt átvezetések/kiutalások nélküli összeg) 2019. évben
155,7 millió forint, 2020. évben 125,9 millió forint, 2021. évben 66,3 millió forint, ami jelentős
csökkenést mutat.
Helyi iparűzési adóelőleg módosítási kérelmet 3 adózó nyújtott be, 2 adózó pedig fizetési halasztást kért.
Automatikus részletfizetési kérelemmel 2 adózó élt.
Felszámolási eljárások befejezésekor melyben hitelezői igényünkkel éltünk az esetek többségében a
hitelezői igény kielégítésére nem kerül sor, mert többségében nincs pénze, vagyona a vállalkozásnak, és a
követelést benyújtók között is „sorba állítás” van. Ezek az eljárások ritkán vezetnek eredményre, a fennálló
tartozást viszont csak akkor törölhetjük, ha erről jogerős cégbírósági végzést kapunk. Meg kell várni míg a
felszámoló benyújtja a cég záró bevallását, ami az esetek nagy részében az iratok hiányossága miatt nem
kerül benyújtásra. Egy esetben követelés engedményezés útján történő megvásárlása során hitelezői
igényünk kielégítésre került.
A helyi adó tekintetében az esedékesség időpontja március 15. illetve szeptember 15. 2021. február és
március hónapban az összes adózónak, illetve szeptember hónapban csak a vállalkozó adózók részére
számlaegyenleg értesítőt küldtünk ki az I., II. félévi fizetési kötelezettség teljesítése érdekében, illetve a
törvényi kötelezettségünknek eleget téve.
Elmaradt helyi iparűzési adóbevallás benyújtására 40 felszólítás, elmaradt telekadó adatbejelentés
benyújtására 105 felszólítás, elmaradt magánszemély kommunális adója adatbejelentés benyújtására 29
felszólítás került kiküldésre.
2021. évben 463 fizetési felhívás kibocsájtására került sor.
Hatósági átutalási megbízás érvényesítésével 4 413 739 forint került behajtásra.
2021. december 31-én adózók száma:
 építményadó
 telekadó
 magánszemélyek kommunális adója
 helyi iparűzési adó
 gépjárműadó
 földbérbeadásból származó jövedelem
Összesen:

68,
169,
1.602,
656,
496,
1,
2.992 adózó

Az előterjesztés mellékletében részletesen bemutatásra kerül, hogy 2021-ben a tervezetthez képest hogyan
alakult a bevétel, illetve áttekintést kapunk a kintlévőségekről is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Deszk, 2022. április
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

2021. évi adóbevételek alakulása a befolyt összegekről

Adónem

Építmény adó
Telekadó
Korábbi évek megszűnt adónemei
Helyi iparűzési adó
Magánszemélyek komm.adó
Összesen
Gépjárműadó
Helyi jövedéki adó
Föld SZJA
Pótlék-bírság
Pótlék
Bírság
Összesen
Egyéb bevételek
hb.bírs,szabs.bír,egyéb bírs.
Összesen

2021. évi
előirányzat

2021. évi bevételek
Ebből
Összesen
Előző évi

Tárgy évi

19 500 000
53 700 000
0
50 706 174
19 000 000
142 906 174
0
0
0

23 810 685
50 593 940
0
97 388 796
19 551 333
191 344 754
4 294 881
0
4 533

602 684
29 885 242

23 193 001
20 708 698

15000
0

23 393 804
1 096 984
54 978 714
2 986 499
0
0

64 549 525
18 454 349
126 905 573
392 115
0
4 533

688503
0
703 503
916 267
0

0

500 000

1 356 540
113 388
1 469 928

523 359
2 299
525 658

827 001
21 000
848 001

6180

0
90089

6 180

90 089

192 819 215

55 504 372

127 758 107

709 683

500 000
0
0
143 406 174

A 2021. évi bevétel összesen nem tartalmazza a gépjármű adó számlán megjelenő összeget.
Behajtásra és átutalásra került más hatóság részére 10.500,-Ft.
Az államigazgatási illeték beszedési számla 49.555,-Ft-ja adózói téves befizetés.
Deszk, 2022.04.

Költségvetéstől
visszakapott bevétel
Nyitó egyenleg
Átfutó bevétel

Ótott-Kovács Mária
adóügyi üi.

0

0

8 756 964
0
0

0

8 756 964
0

8 847 053

2021. évi elmaradt adóbevételek alakulása

Adónem

Építmény adó
Telekadó
Vállalkozók komm. adója
Helyi iparűzési adó
Magánszemélyek komm.adó
Gépjármű adó
Összesen
Föld SZJA
Pótlék-bírság
Pótlék
Bírság
Összesen
Egyéb bevételek
hb.bírs,szabs.bír,egyéb bírs.
Összesen:

Deszk, 2022.04.

Múlt évi hátralék

Költségvetési évben
esedékes hátralék

758 871
38 137 905
0
12 093 321
3 107 585

763 994
9 636 067
0
7 719 681
2 809 933

54 097 682

20 929 675

0

0

4 893 861
219 999
5 113 860
0
0
59 211 542

5 391 833
217 757
5 609 590
0
0
26 539 265
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jegyző Asszony!
Szíves megkeresésüknek megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatom, a T. Képviselő-testület
soron következő ülésének napirendjeként, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban:
Társulás) keretében 2021. évben végzett kistérségi feladat-ellátásról, a kistérségi társulás, a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Óvodái és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató
Központ szakmai tevékenységéről:
Deszk Község Önkormányzata a 2021-es évben szociális feladat-ellátásban vett részt a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központon keresztül és a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Óvodái keretében látta el a köznevelési feladatokat 2021. augusztus 31. napjáig, a
belsőellenőrzési tevékenységet a kistérségi szervezeten keresztül biztosítja az önkormányzat, valamint
a Kistérségi Orvosi Ügyeleti ellátás részese a település.
I. A feladatellátás általános jellemzői a 2021. évben:
A Társulásban tag települési önkormányzatok - Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza,
Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Röszke, Újszentiván, Tiszasziget, Zsombó, Ferencszállás, Klárafalva,
Petőfiszállás – Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k) pontja, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. Fejezet 87. § - 95. §-ai alapján
megállapított társulási megállapodás keretein belül együttműködnek. Deszken található a Társulás
székhelye, munkaszervezeti feladatait a székhely önkormányzattal kötött megállapodás alapján a 2013.
július 1-jén megalakított intézmény az SZKTT Koordinációs Központ látja el.
Az SZKTT Koordinációs Központ feladatellátása:
• a Társulási tanács, a Polgármesterek Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátása az Áht. és
az Ávr. előírásainak megfelelően,
• a Társulás tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatellátása,
• orvosi ügyelet biztosítása, amelynek keretében Bordány és Forráskút település is részt vesz,
• területfejlesztés (kistérségi programozás, koncepciók készítése, összehangolása),
• uniós pályázatok teljes körű lebonyolítása (pályázati ügyintézés, közbeszerzés, beruházások,
felújítások felügyelete),
• köznevelési feladatellátás, amely az óvodák szakmai feladatait tartalmazza,
• konyhaműködtetés Szatymaz és Petőfiszállás településen,
• gyermekétkeztetési feladatok ellátása a Társulás által működtetett intézményekben,
• a Társulás biztosította az előző évekhez hasonlóan belsőellenőrzési feladat ellátását, valamint
• a Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft közreműködésével biztosítja a humánerőforrást a pályázati feladatok ellátásához.
A Koordinációs Központ ellátta továbbá az SZKTT Óvodái, az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ
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.
A Társulás a települési önkormányzatok képviselő-testületei által átruházott feladat- és hatásköröket
négy önállóan működő és gazdálkodó intézményén keresztül biztosítja. Deszk község esetében a
szociális feladat-ellátást a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központon, míg
a köznevelési feladatok ellátását a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái intézményen
keresztül biztosítja, a társulás és az intézmények gazdálkodással összefüggő feladatokat a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központon keresztül látja el.
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II. Szociális feladat-ellátás az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ keresztül
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Intézmény)
keretében működik, a szociális és család – gyermekjóléti ellátás, mely Röszke, Deszk, Kübekháza,
Tiszasziget, Ferencszállás, Klárafalva községek szociális szolgáltatásait fogja össze.
Az ellátás célja a településeken élő, szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális
állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában történő segítségnyújtás.
A hat településen, több mint 12.000 lakos szociális ellátásáról gondoskodik az Intézmény. Rendkívül
sokoldalú és összetett a feladat, a kismamaságtól, születéstől kezdve az idős korig kísérjük végig az
egyének életét. Az Intézmény székhelye változatlanul Röszke községben található.
Kiemelt hangsúlyt helyez intézményünk a telephelyek közötti együttműködésre, az egységes
szabályrendszer és szakmai irányelvek kialakítására a települések önállóságának megtartása mellett.
A rendszeres kapcsolattartás, a településegységek közötti jó kapcsolat a feltétele a színvonalas
szakmai munkának. Az eltelt évek bizonyították, hogy a folyamatosan változó jogszabályi háttérben
még fontosabbak ezek a célkitűzések és ez az intézményi forma.
Az Intézmény rendszeresen kapcsolatot tart a fenntartó Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
munkaszervezetével, a települési önkormányzatokkal, a működési engedélyező szervvel, a
módszertani intézménnyel, a társintézményekkel, az egészségügyi szolgáltatókkal, a szakmai képző
szervezetekkel, az egyházakkal, az érdekvédelmi és civil szervezetekkel.
A szakmai irányítás Röszke községben, míg a gazdaságvezetés a SZKTT Koordinációs Központban
zajlik.
Az elmúlt év ismét nagy kihívás elé állította a szociális ellátórendszert. A Covid-19 járvány nemcsak
szakmai, hanem emberi kihívást, küzdelmet jelentett és jelent mind a mai napig. Az Intézmény
dolgozóinak legnagyobb része személyes kontaktuson alapuló munkát végez.
A higiénés szabályok kialakítása, betartása létfontosságúvá vált, hiszen az ellátott otthonában zajlik az
ellátás. Eleinte a védőeszközök beszerzése is nagy gondot okozott. A karanténban lévők ellátása, a
rendszeres tesztelések mára már a mindennapok részei lettek. A fertőzött, karanténban lévő kollégák
helyettesítése is folyamatos, időnként teljes telephelyek estek ki a munkavégzésből.
Az ellátottak nagy részénél az Intézmény munkatársai jelentették a kapcsolatot a külvilággal. Ez igen
nagy felelősséget rót rájuk, hiszen a mentális támogatás is a munkájuk része.
A veszélyhelyzet ideje alatt zajlott le a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, illetve az Állami
Számvevőszék két lépcsős ellenőrzése is. Mindkét ellenőrzés a jogszabályoknak megfelelőnek találta
az Intézmény működését.
A. Személyi feltételek:
• Intézményben foglalkoztatottak száma 2021 évben összesen 34 fő volt.
• Új munkatársakat felvételre kerültek a házi segítségnyújtás szakfeladaton, akik nagyon hamar
beilleszkedtek az intézményi munkába, az ellátottak elfogadták, megszerették őket.
• Az egyes szakfeladatok továbbra is szakmailag elkülönülten, de közös irányítás alatt működnek.
• A családgondozók, házi gondozók tartják egymással a kapcsolatot, mögöttük van egy intézményi
háttér, így a változásokról, szakmai mutatókról azonnal értesülnek, és egységes szakmai rendszeren
belül végzik munkájukat.
• Az elmúlt évben a folyamatos jogszabályi változások még jobban ráirányították a figyelmet a
szakmai összefogás, közös irányelvek, illetve az egységes szakmai dokumentáció fontosságára.
• Közösen kisebb ráfordítással tud az intézmény új ellátási formákat biztosítani, ilyen például a
pszichológus foglalkoztatása.
• A telephelyek között a járvány időszaka alatt a helyettesítés zavartalan volt.
• Az online megbeszélések, konferenciák megfelelő módon kerültek megtartásra, kialakult egy új
típusú, időnként home office típusú munkavégzés.
• Az Intézmény minden dolgozója rendelkezik a megfelelő képzettséggel, végzettséggel.
• A továbbképzési rendszer alapjaiban megváltozott és ez nagy terhet ró az Intézmény dolgozóira.
• Munkatársaink nagy része tereptanárként működik az egyetem szociális munkás és
szociálpedagógus szakán.
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B. Tárgyi feltételek:
• Az Intézmény keretében összesen hat településen és 7 telephelyen folyik a szakmai munka. Nagyon
szigorú jogszabályi előírások vonatkoznak minden szakfeladat személyi és tárgyi feltételeire. A
szakmai ellenőrzés minden településen megfelelőnek találta a személyi és tárgyi feltételek
meglétét.
• Az Intézmény rendelkezésére áll – a hat településen összesen - egy kisbusz, négy
személygépjármű, két segéd-motorkerékpár és tizenkettő kerékpár. Minden településen megoldott
az épületek akadálymentesítése.
• A tiszaszigeti családsegítő szolgálat épületében teljes körű (fizikai- és infokommunikációs)
akadálymentesítő rendszer is az ellátottak rendelkezésére áll.
• A járvány időszaka alatt a védőeszközök beszerzése folyamatos volt.
• Minden telephelyen beszerzésre kerültek a videó hívásra alkalmas eszközök, az online
munkavégzés megteremtésére.
• A telephelyeken felmérésre került az informatikai háttér, az új GYVR rendszer bevezetéséhez.
Az Intézmény keretein belül a következő szakfeladatok működtek 2021 évben:

INTÉZMÉNY

KÜBEKHÁZA
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- család- és gyermekjóléti szolgálat
- idősek nappali
ellátása

DESZK
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- család- és gyermekjóléti szolgálat
- idősek nappali
ellátása

TISZASZIGET
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- család- és gyermekjóléti szolgálat
- tanyagondnoki
szolgálat

RÖSZKE
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- család- és gyermekjóléti
C. szolgálat
- védőnői
szolgálat
D.
- tanyagondnoki
E.
szolgálat
F.

KLÁRAFALVA
- család- és gyermekjóléti szolgálat

FERENCSZÁLLÁS
- család- és gyermekjóléti szolgálat

G.
H.
I.
C. Szakfeladatok:
Az elmúlt évben hat szakfeladat működött az Intézmény keretein belül.
2021. évben a következő feladatok ellátására került sor:
1. Gyermekjóléti szolgálat:
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:
- A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése.
- A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése.
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A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése.
Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására.
A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok.
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, ill. utógondozása.
Az örökbefogadással kapcsolatos feladatok.

Az ellátás igénybevétele történhet:
- Önkéntesen, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérésére.
- Észlelő-jelzőrendszer jelzése által.
- Hatósági intézkedéshez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás során.
A gyermekjóléti és családsegítő szakfeladatok összevonásával lehetőség van a család, mint egység
gondozására és a rendszerszemléletű szociális munka alkalmazására. Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatok kerültek kialakításra. Ezzel egyidejűleg létrejöttek a Család- és Gyermekvédelmi
Központok, amelyekkel nagyon szoros kapcsolatot alakítottak ki az egyes szolgálatok.
Esetmenedzserek és tanácsadók is bekapcsolódnak a napi munkába. Az Intézmény területileg a
szegedi központhoz tartozik. Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás az Intézmény ellátási területe alá
eső minden településen működik, mindenki által elérhető, térítésmentes ellátás.
A szolgálat 18 éves korig kíséri figyelemmel a fiatalokat. A családgondozás, krízisek elhárítása mellett
nagy hangsúlyt helyeznek a szakemberek a megelőzésre is. A problémák megelőzése sokkal
egyszerűbb, mint a kialakult, vagy az elmélyült konfliktusok utólagos kezelése.
A prevenció fontosságát a szociális és gyermekjóléti munkában nem lehet eléggé hangsúlyozni. A
nyári táborok és a különböző programok szervezése is a megelőzés eszköze. A játszóházak, húsvéti,
karácsonyi alkotóházak, május elsejei, kihívás napi programok szervezése is ezt a célt szolgálják. A
településeken szervezett gyermekprogramok nagy részébe az intézmény is bekapcsolódik.
A problémák feltárásában segítséget adnak a gyermekvédelmi jelzőrendszer, melynek tagjai, a
családsegítők mellett az óvoda, iskola gyermekvédelmi felelősei, a házi orvosok, a rendőrség és a
polgárőrség képviselői. Ha a családsegítés nem vezet eredményre, a gyámhatóság elrendeli a
gyermekek védelembe vételét.
Ezeknél a családoknál időnként komolyabb beavatkozásra, és rendszeres – heti – kapcsolattartásra is
szükség van. Sajnálatos helyzet, hogy a védelembe vett gyermekek száma folyamatosan emelkedik.
A Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei is bekapcsolódnak a védelembevétel folyamatába és a
területen családgondozást végeznek.
A kiskorúak veszélyeztetettség kialakulásának okai között: környezeti okok, magatartási okok,
egészségügyi okok és anyagi okok szerepeltek:
- Környezeti okok: mint a - nevelési probléma,- szülők, család életvitele, - családi konfliktus, gyermek családon belüli bántalmazása, - gyermek fizikai elhanyagolása, - elégtelen
lakáskörülmények;
- Magatartási okok:- tankötelezettség elmulasztása, igazolatlan hiányzások,
- Egészségügyi okok: - magatartás- vagy tanulási zavar;
- Anyagi okok szerepeltek.
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított ellátási formában, - mely részben az
önkéntességen alapul -, a legfontosabb az okok mielőbbi feltárása, a megoldási alternatívák felállítása,
és a további társproblémák kialakulásának megelőzése, megoldása.
A családdal az együttműködés általában havi 3 alkalommal személyes találkozás során valósult meg,
azonban a családokban fellépő működési zavarok úgy kívánták, akkor gyakoribb találkozások is
voltak. Ezt a találkozási számot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (Gyvt.) írja elő. Azonban a probléma típusának megfelelően kapcsolatban voltunk a
gondozásba bevont egyéb intézményekkel is (pl.: védőnő, háziorvos, oktatási intézmények).
A család-, és gyermekjóléti szolgálat a 2021. évben, a fennálló járványügyi helyzet ellenére is nyitva
állt a szolgáltatást igénybe vevő személyek előtt. A járványügyi szabályokat betartva, lehetőséget
biztosítottunk az online-, telefonos- és a személyes kapcsolattartásra is.
A szolgálathoz forduló személyekkel, problémájuk alapján, egyszeri alkalommal, tanácsadottként,
vagy megállapodással (folyamatos kapcsolattartás mellett) történő gondozás alapján dolgozunk.
Mind a három csoportba sorolható kliensek adatait a TAJ alapú elektronikus rendszerben rögzítette az
Intézmény.

oldal 5 / 45

Védelembe vétel: egy hatósági gyermekvédelmi intézkedés, mely feladatot a Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere koordinálja, család-és gyermekjóléti szolgálatunk az érintett
családoknak szociális segítő munkát biztosít az egyéni- gondozási nevelési terv szerint.
Védelembe vétel során a már kialakult veszélyeztetettség okainak megszüntetése, ezáltal a súlyosabb
veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése a fő feladatunk.
Munkánk egyik célja, hogy a gyermek a családban maradhasson, és ne kerüljön sor a családból történő
kiemelésére. Ennek elkerülésére a gyermek és családja a védelembe vételi határozatban előírt
magatartási szabályokat igyekszik betartani.
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.
Sajnos évről évre egyre több jelzés érkezik a 12-16 éves korosztályról.
Az iskolai mulasztások száma nagymértékben emelkedett az e korosztályhoz tartozó gyermekeknél.
Az online oktatás új típusú kihívások elé állította a gyermekeket, szülőket egyaránt. A kamasz
gyermekeknél nagyfokú elszigeteltség és az abból adódó problémák nagyszámban fordultak elő.
A hiányzások kisebb mértékben jelentettek problémát, azonban a szociális, társas kapcsolatok hiánya
gyakran depresszív, időnként szuicid tüneteket, öngyilkos gondolatokat hoztak elő.
Több esetben fordult elő bántalmazás, akár önsértő magatartás is.
A mentális támogatás, pszichológiai tanácsadás elengedhetetlen fontosságúvá vált.
A szülők a teljesítőképességük határára érkeztek, a gyermekek napközbeni elhelyezése, az online
oktatással kapcsolatos otthoni feladatok elvégzése, az otthoni munkavégzés, vagy esetlegesen a munka
elvesztése nehezen feldolgozható mentális zavarokat okozott.
A gyermekekre fordítható táppénzes napok száma kimerült a gyermekek gyakori karanténba kerülése
miatt, több esetben előfordult, hogy a kiskorú gyermek felügyelet nélkül maradt napközben.
Sok gyermek, család, esetében nagy gondot az online oktatási forma. Az informatikai háttér hiánya, a
szülők, gyermekek motiválatlansága több esetben jelentős lemaradást okozott az iskolai
előmenetelben.
A tananyagok gyermekekhez való eljuttatásába az Intézmény munkatársai is bekapcsolódtak.
Az online oktatási forma és a gyakori karantén legnagyobb vesztesei a sajátos nevelési igényű (SNI)
gyermekek, illetve azok, akik valamilyen részképesség-zavarral küszködnek.
Ezeknek a gyermekeknek az iskolai teljesítménye romlott, és sikerélmények hiányában az önbizalma,
énképe, folyamatosan sérült.
Ebben a helyzetben főként a személyes kapcsolat lenne a megfelelő kommunikációs csatorna, azonban
ez nehezen megoldható, így alternatív kapcsolattartásra kényszerültek a munkatársak.
A családsegítők minden eddiginél több mentális támogatást, rendszeres, akár távkommunikációs
tanácsadást nyújtottak.
Iskolai, rendőrségi, bírósági jelzések továbbra is folyamatosan érkeznek, és több esetben védelembe
vétel vagy pártfogói felügyelet lesz az ilyen ügyek kimenetele.
A válások következtében kialakult problémák, viták, gyermek elhelyezési perek is egyre nagyobb
számban jelentkeznek.
A járvány időszaka alatt tömegesen fordultak elő ezek a problémák. A kapcsolattartás megszegése
mindennapos gond, minden településen, első helyen szerepelt az előző évben a gyermekjóléti
problémák között.
A külön élő szülők közötti kommunikáció hiánya, az eltérő nevelési módok mind súlyos gondot
okoztak ebben az egyébként is feszültségekkel terhelt időszakban.
A családsegítők az elmúlt évben is több esetben vettek részt bírósági tárgyalásokon.
A gyermekjóléti jelzőrendszer munkájának fontosságát hangsúlyozza ki a Gyvt., még szorosabb
együttműködést kér és még hamarabbi jelzésre szólítja fel a tagokat.
A minél korábbi jelzések elengedhetetlenek a szociális munkában. Az időben felismert, jelzett
veszélyforrások megkönnyítik a problémák feltárását, sőt megoldását is.
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A megalapozott gyermekvédelmi jelzéseket meg lehet tenni név nélkül is. A településeken működő
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai rendszeres kapcsolattartással segítik a család – és gyermekjóléti
szolgálatok munkáját.
Egy jelzőrendszeri felelős is bekapcsolódott a munkába, és segíti a jelzőrendszer tagjainak
összefogását, amely az elmúlt évben már rutinszerűen zajlott.
A jelzőrendszer tagjai nagy aktivitással vesznek részt a szakmai munkában, írásos és szóbeli jelzéseik
száma eltérő, az esetmegbeszélések online formában is jól működtek.
A helyi szinten túlmenően rendszeresen kap a családsegítő jelzéseket a középfokú oktatási
intézményektől, az általuk észlelt, főleg igazolatlan hiányzással kapcsolatos problémákról, még a
járvány időszaka alatt is.
Rendszeres kapcsolatban áll a Szolgálat a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal
Gyámügyi és Hatósági Osztály munkatársaival, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálatának pártfogó felügyelőjével, valamint a szegedi Család- és Gyermekjóléti Központnál
dolgozó kollégákkal, szakemberekkel.
A családsegítő, munkavégzése során törekszik az életfeltételek javításának elősegítésére, a gyermekek
érdekeinek védelmére, az anyagi-, lakhatási-, szociális- és pszichés problémák megoldására, a
kiszolgáltatottság érzésének enyhítésére.
A gyermekjóléti szolgálat által biztosított szolgáltatások térítésmentesek. Tevékenységük nem
hatósági, hanem szolgáltató jellegű, a segítségnyújtáson alapul.
Az új Gyermekvédelmi információs rendszer (GYVR) működése sajnos még nem problémamentes,
ezért a célja, miszerint megkönnyíti a családsegítők munkáját, még nem valósult meg. A rendszer nem
helyettesíti a papíralapú dokumentációt, sokszor órákkal elnyújtja a gyermekek felvételét,
megnehezítve a munkát.
A szülők helytelen életvitele, a szülők alkoholproblémái, a kiskorút nevelő felnőttek felelőtlen, a
gyermeket veszélyeztető magatartása, a felelőtlenségből adódó anyagi problémák, a szülők
konfliktusos kapcsolata, majd válása, a gyermek érzelmi, értelmi, egészségügyi elhanyagolása, a
lakókörnyezet elhanyagolása, személyes higiéné hiánya, a család rossz szociális helyzete,
munkanélküliség, megélhetési, lakhatást érintő problémák.
Ezek azok a leggyakoribb tényezők, amelyek a gyermeknevelési problémák, hiányosságok
melegágyai.
A problémák közül kiemelkedtek a családi konfliktusok, a szülők válása esetén elmérgesedett
élethelyzetek. Ezek a kapcsolati problémák negatívan befolyásolták a gyermek intézményi
magatartását, teljesítményét és megnehezítették az iskolába történő beilleszkedést. Ezen kívül
jellemzőek voltak a válás utáni érzelmi zsarolások, pereskedések.
A korábban elérhető, gyermekjóléti szolgálatot érintő szolgáltatások köre megmaradt, illetve bővült a
helyben igénybe vehető pszichológiai és jogi tanácsadással.
A pszichológus kéthetente, a jogász pedig havonta nyújt segítséget az erre rászorulóknak. Ezeket a
szolgáltatásokat önkéntesen és térítésmentesen vehették igénybe a kliensek, azonban a járvány helyzet
ezt az ellátási formát is felülírta.
Az elmúlt évben a fertőzésveszély miatt a kijáró pszichológusok jóval kisebb óraszámban tudtak
ellátást biztosítani.
A kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt ezt főképp telefonon és email formájában lehetett igénybe venni. Ennek megszervezését, koordinálást, a tanácsadásra jelentkezőkkel a kapcsolattartást az Intézmény családsegítői végezték.
Az ügyfeleikkel együttműködési megállapodás alapján dolgoznak a családsegítők együtt, vagy
úgynevezett egyszeri alkalommal történő gondozás alapján.
A védelembe vett kiskorúakat a családsegítő közösen gondozza az esetmenedzserrel.
A családterápia és a mediáció helyszínét és a terapeuta személyét a Gyermekjóléti Központ
biztosítja.
A cél továbbra is a szociális alapszolgáltató tevékenység folyamatos biztosításával a gyermekek
családban történő nevelkedésének elősegítése, segítséget nyújtva azoknak a családoknak, akiknek ez
feladat nehezített.
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Munkánkkal segítséget kívánunk nyújtani a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, életvezetési képességük megőrzése céljából.
Az elsődleges cél a jelenlegi helyzetben is a gyermekek részére a minden szempontból biztonságos
környezet megteremtése, a családok támogatása.
2. Családsegítő szolgálat:
Feladata a családgondozás, szociális ügyintézés mellett a munkanélküliekkel való kapcsolattartás és az
elhelyezkedés segítése.
A leggyakoribb problémák az anyagi-, lelki-mentális, és a foglalkoztatással kapcsolatos ügyek.
A szociális helyzettel kapcsolatos problémák általában a munkanélküliségre vezethetők vissza.
A krízishelyzetbe került klienseknek segítenek a szakemberek kérelmeket, beadványokat
megfogalmazni, pályázatokat beadni, új ellátási formákat igénybe venni.
A családsegítő a szociális ellátás keretében az alábbi feladatokat látja el:
- A településen előforduló problémákról, okairól információ gyűjtése, szükséglet felmérés elvégzése, elemzése, az összegyűjtött információknak, majd a kompetenciahatárokat betartva
megteszi a szükséges intézkedéseket.
- A kliensek tájékoztatása a szolgáltatásokról, hozzáférési lehetőségekről, igénybevétellel kapcsolatos szabályozásról.
- Intézkedés az ellátást igénylő személy szükségleteinek megfelelő lehetőségek felkutatásáról,
szükség esetén megkeresi az ellátást nyújtó intézményt, szolgáltatót.
- Tájékozódás az ellátás, szolgáltatás igénybevételének feltételeitől, körülményeiről.
- Segítségnyújtás a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentáció összeállításában,
- Együttműködés helyben, illetve a megyében működő intézményekkel és szolgáltatókkal, illetve a működést engedélyező szervekkel, a módszertani intézményekkel, a pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező szervekkel.
Évről évre egyre nagyobb számban keresik fel a települések lakói a családsegítő munkatársakat, és
kérnek segítséget a problémáik megoldásában.
A leggyakrabban előforduló tevékenységek:
• Információnyújtás
• Segítő beszélgetés
• Tanácsadás
• Ügyintézéshez segítésnyújtás
• Konfliktuskezelés
• Kríziskezelés
• Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli
• Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (természetbeni)
• Esetkonferencia
• Esetmegbeszélés
• Esetkonzultáció
• Szakmaközi megbeszélés
• Szociális és mentálhigiénés csoportmunka
• Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés
• Családlátogatás
• Adományközvetítés
• Hátralékkezelési tanácsadás
• Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás
• Pszichológiai tanácsadás
• Jogi tanácsadás
Ügyfeleink többségét a hátrányos helyzetű gyermekek, családok jelentik. Az esetek nagy többségében
a segítségnyújtás elsősorban a szociális támogatásokhoz való hozzájutást segítése, életvezetési
tanácsadásra, terjed ki. A családsegítés során feltárjuk a családban jelentkező működési zavarokat,
problémákat, konfliktusokat, és azokat a külső tényezőket, amelyek előidézik a gyermek
veszélyeztetettségét.
Az Intézmény feladatunk, hogy olyan gyermekeken és családokon segítsünk, akik a külső és belső
erőforrásaik fogytán, önerőből nem tudják megoldani a problémát.
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Kiemelt feladatunk a kliensek megfelelő tájékoztatása is. A szolgáltatás térítésmentes és önkéntes.
A járványügyi helyzet a felnőtt lakosságot is új helyzet elé állította. A munkanélküliség növekedése,
anyagi bizonytalanság, félelmek fokozottabb mentális támogatást tettek szükségessé. A családon belüli
kapcsolati problémákat felszínre hozta a kényszerű bezártság. Nem ritkán egészen az agresszióig
fajultak ezek a problémák. A rendőrséggel szorosan együttműködve kiemelten figyeljük azokat a
családokat, ahol ez a helyzet előfordult.
A szűrővizsgálatokhoz, védőoltásokhoz való hozzájutás segítése mindennapos feladattá vált. Az
Intézmény munkatársai rendszeresen nyújtanak segítséget a települések házi orvosainak az
oltópontokon, orvosi rendelőkben.
3. Szociális étkeztetés:
Célja, hogy legalább napi egyszeri meleg étkezéshez jussanak azon rászorultak, akik azt önmaguk,
illetve ellátottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, főként:
o koruk,
o egészségi állapotuk,
o fogyatékosságuk,
o hajléktalanságuk miatt.
Rászoruló ellátottak estében lehetőség van a térítési díj csökkentésére, illetve fenntartói döntés alapján
az elengedésére.
Deszk Község Önkormányzat Képviselő–testületének 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelete a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló
rendelkezéseiről 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: 500 Ft/fő/adag
- akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150% -a feletti: 610 Ft/fő/adag
Az elmúlt évben az étkeztetés még nagyobb jelentőségűvé vált, mint korábban.
A karanténban lévő, egyedülálló idősek számár a napi meleg étel biztosítása elengedhetetlen volt. Az
étkeztetést biztonságos módon, a higiénés szabályoknak megfelelően, egyszer használatos edényekben
szállították házhoz az Intézmény dolgozói.
2021 évben az Intézmény által biztosított étkeztetés adagszámai a következők voltak:
hónap
adagszám
január
3340
február

3294

március

3641

április

3293

május

3269

június

3650

július

3594

augusztus

3311

szeptember

3638

október

3547

november

3303

december

3220

Összesen

41100
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4. Házi segítségnyújtás:
A szolgáltatás célja az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása szükségleteinek
megfelelően oly módon, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának,
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és
fejlesztésével biztosítva legyen.
A házi segítségnyújtást azok az időskorú személyek kérhetik, akik otthonukban önmaguk ellátására
saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
A legtöbb ellátott 65 év feletti, egyedülálló.
Az idős korral együtt járó fizikai és mentális funkciók vesztése, az elmagányosodás, családi
kapcsolatok hiánya miatt gyakran az egyedüli segítséget a szociális intézmények gondozói adják.
Gyakori, hogy a bentlakásos intézményi elhelyezésre való várakozás időszakában választják ezt az
ellátási formát.
Átmeneti fizikai romlás, műtét esetén is sokszor kéri segítségünket a még dolgozó családtag idős
rokona számára.
Feladatai közé tartozik:
- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása, és fenntartása,
- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási és ápolási feladatok ellátása,
- a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, háztartásának vitelében való
közreműködés,
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
- az ellátottat érintő veszélyhelyzet megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet elhárítása,
- szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvétel,
- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók feladata leggyakrabban az idősek étkeztetésének
segítése, gyógyszerek íratása, kiszállítása, bevásárlás, egészségügyi ellátás, injekció beadása, kötözés.
A gondozók napi kapcsolatban vannak a háziorvosokkal, szükség szerint jeleznek a gondozott
állapotának rosszabbodásáról, illetve változásáról.
Sajnos egyre többen szenvednek súlyos betegségben, amely egészségügyi ellátást is megkövetelne a
gondozóktól, melyet azonban csak szakképzett személy tud ellátni.
Cél, hogy minél több rászoruló vegye igénybe az ellátást, ezáltal az ellátott idősek száma növekedjen.
Az ellátás igénybevétele előtt részletes fizikai és mentális felmérést készítünk a leendő gondozott
egészségi állapotáról.
A felmérés célja a gondozási szükséglet megállapítása. Ez a pontrendszer az alapja az ellátási
óraszám megállapításának.
A Szociális törvény legutóbbi módosítása megszigorította a házi segítségnyújtás igénybevételének
szabályait, felemelte a ponthatárokat és szűkítette azokat a tevékenységeket, amelyeket egy
gondozónőtől kérhet az ellátott.
Minden igénybe vevő először egy állapot felmérésen esik át, amelyet az Intézmény dolgozója és a
háziorvos együttesen végez.
Az így kapott pontszám határozza meg azt, hogy milyen ellátási formára jogosult, azonban csak magas
pontszám esetén nyújtható személyi gondozás.
A régi, klasszikus gondozás, személyi gondozásra változott.
Ez ápolási és gondozási feladatokat foglal magába.
Kialakításra került a szociális segítés is, mely azok számára jelent segítségnyújtást, akiknek a gondozáshoz nem elegendő a kapott pontszáma, azonban más típusú segítségre szüksége van.
A takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás stb. elvégzésében.
Azonban ez a szolgáltatás is csak bizonyos feltételek fennállása esetén ad jogosultságot az igénybe
vételre.
A megváltozott jogszabályi feltételek miatt a gondozott létszám jelentősen lecsökkent, azonban a gondozók folyamatosan járják a településeket és ezt az ellátási formát ismertetik meg a rászoruló idős,
egyedülálló lakosokkal.
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A téli, rendkívüli hideg időjárásra tekintettel, a szociális gondozók különös figyelmet fordítottak a
szociális alapszolgáltatásban nem részesülő, idős, egyedülálló lakosok körében a prevencióra, a fűtési
és közüzemi problémák miatt, az esetleges kihűléssel járó halálesetek megelőzésére.
A beérkezett jelzésekre azonnal reagáltak munkatársaink, az idős személyeket felkeresve
megvizsgálták, milyen támogatási lehetőségekre jogosultak az érintettek, illetve miként és miben tud
az Intézmény segítséget nyújtani.
Az elmúlt évben a legnagyobb és legnehezebb feladata a házi segítségnyújtásban dolgozóknak volt. A
legnagyobb teher rájuk hárult.
A sok higiénés szabály betartásával ellátták az időseket, a karanténban lévőket, és mentális
támogatást is nyújtottak azoknak, akik csak rájuk számíthattak.
A gondozottak időnként csak azért kértek ellátást, hogy legyen egy személy, aki naponta figyelemmel
kíséri, és kapcsolatot tart vele. Sok esetben a külvilággal az egyetlen kapcsolatot a gondozó jelenti.
A járványhelyzetben nagyon sokan maradtak egyedül, hiszen a munkaképes hozzátartozók sem merték
felkeresni idős, egyedülálló rokonaikat. ha mégis, akkor nagy százalékban karantén alá kerültek, vagy
megfertőződtek. Mindennapos munkánk részévé vált a kontakt kutatás.
Deszk Község Önkormányzat Képviselő –testületének többször módosított 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 Intézmény által biztosított házi segítségnyújtás óraszámai a következők voltak:
hónap
ellátott/óra
január
833
február

790

március

916

április

811

május

810

június

1000

július

1010

augusztus

900

szeptember

950

október

910

november

870

december

980

Összesen

10 780

Az előző évekhez képest a házi segítségnyújtás óraszáma 2021 évben volt a legkevesebb, mivel
sajnálatos módon az idős ellátottak megközelítőleg 20 százalékát elvesztettük vagy a Covid járvány,
vagy annak szövődményei következtében.
5. Tanyagondnoki szolgálat:
A tanyagondnokok feladatai sokrétűek, segítséget nyújtanak az idősek ellátásában, orvoshoz
szállításban, bevásárlásban, egyéb programokban, és kapcsolatot tartanak a tanyai lakosokkal.
Nagyon sokféle kérés érkezik, a lakosok megszerették a szolgálatot, kulturális-, családi-, közösségi
programokhoz is szívesen kérik a tanyagondnokok segítségét.
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Tiszasziget községben 2019. július elsejétől vehető igénybe ez a szolgáltatás, ami nagyon hamar
népszerűvé vált a település lakosai között.
Ennek köszönhetően az intézmény Röszke és Tiszasziget településen összesen három tanyagondnoki
szolgálatot működtet.
A tanyagondnokok feladati közé tartozik:
a házi segítségnyújtás gondozója, és a családsegítő munkatárs közreműködésével:
- gondozottak fizikai ellátása: lakás és környezet tisztán tartása, a megfelelő ruházat
biztosítása (mosás, vasalás) élelmezés biztosítása, bevásárlás,
- gondozottak társadalmi kapcsolatainak elősegítése (rokonokkal, szomszédokkal való
kapcsolattartás),
- közreműködés házi segítségnyújtásban és a családsegítésben,
A művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése segítése (színház, kirándulás, helyi
rendezvények, könyvtári kölcsönzés).
Egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése: családsegítő szolgálat, védőnői szolgálat
segítése azzal, hogy bejuttatja a rászorulókat a szolgáltatókhoz,
Más szociális ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, hivatalos ügyek
intézésében, a háziorvossal való kapcsolattartásban (gyógyszeríratás, kiváltás) való közreműködés.
A települési bűnmegelőzési programban való részvétel, kapcsolattartás.
Hivatalos ügyek intézésének segítése. Közreműködés tömegközlekedéshez való jutásban.
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás segítése: lakosság háziorvosi rendelőbe szállítása,
gyógyszerek kiváltása.
Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában: hirdetmények, szórólapok
eljuttatása külterületre, szóbeli tájékoztatás az aktuális rendezvényekről, észrevételek eljuttatása a
lakosságtól a hivatalhoz
A tanyagondnoki tevékenységek az alábbi szolgáltatási elemek mentén valósul meg:
• szállítás
• megkeresés
• közösségi fejlesztés
Az elmúlt év itt is változást hozott. A higiénés szabályok betartása miatt egyszerre kevesebb ellátottat
láthattak el a tanyagondnokok, ezért fokozott szervezési feladatot igényelt, hogy az ellátás ne
szenvedjen zavart, de a szabályoknak is megfeleljenek.
A karanténban lévő személyeknek nagy segítséget nyújtottak, hiszen a járvány időszaka alatt is
folyamatos volt az ellátás.
Három tanyagondnoki autó áll a rendelkezésünkre, amelyekkel még a legszélsőségesebb út- és
időjárási viszonyok között is zavartalanul tudtuk biztosítani a szolgáltatást.
Tiszasziget községben a pályázaton nyert tanyagondnoki Ford Tranzit kisbusz nagy segítséget jelent a
gyermekek és idősek és az adományok szállításában.
Az elmúlt években, Röszke községben két utánfutó is rendelkezésünkre állt, amely nagymértékben
megkönnyítette a lakosság részére a tűzifa és az adományok szállítását.
6. Védőnői szolgálat:
Röszke községben 2 körzetben dolgoznak az Intézmény védőnő munkatársai.
A védőnői szolgálat 0-18 éves korig kíséri figyelemmel a gyermekeket. Rendszeresen tartanak a
védőnők fogadóórákat, tanácsadásokat, iskolai és óvodai szűrővizsgálatokat.
A védőnő feladatai:
Közreműködik az egészségnevelésben, segíti a nők anyaságra való felkészülését, részt vesz a szűrő
vizsgálatok szervezésében és elvégzésében.
Várandós anyák gondozása.
Nyilvántartott kismamákat otthonukban és a tanácsadóban folyamatosan gondozza. Figyelemmel
kíséri a várandós anya szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségügyi és pszichés
állapotát.
Folyamatosan konzultál a terhes gondozásban résztvevő szülész-nőgyógyász szakorvossal.
Megszervezi a szülésre felkészítést, lehetőleg a férj bevonásával, szorgalmazza az együtt szülést.
Tájékoztatja a rá vonatkozó jogosultságokról,
Hetente egy alkalommal, meghatározott időpontban szaktanácsadáson, szakismeretének megfelelő
segítséget nyújt és elvégzi a meghatározott vizsgálatotokat.
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A védőnő a gondozás során tudomására jutott mindazon körülményekről tájékoztatja a várandós
kezelőorvosát, melyek befolyásolják a magzat egészséges fejlődését.
Kezdeményezheti a kórházba utalást sürgős esetekben, valamint szociális segélyezéseit illetve
anyaotthonba történő elhelyezést, a születendő gyermek állandó gondozásba vételét.
Gyermekágyas anyák gondozása.
Segíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, a gyermeknevelés, a szocializációt,
táplálását az egészséges fejlődés érdekében tanácsot ad a felmerült problémák rendezéséhez. Fokozott
figyelemmel kíséri az újszülöttek és veszélyeztetett gyermekek pszichoszomatikus fejlődését. Fokozott
figyelemmel kíséri az anyatejes táplálását.
Elvégzi az előírt szűrővizsgálatokat. Szervezi az életkorhoz kötött védőoltásokkal kapcsolatos
feladatokat. Ellátja az iskolai védőnői feladatokat.
Hetente egy alkalommal, meghatározott időpontban csecsemők és gyermekek számára tartott
szaktanácsadáson szervezési, közreműködési és adminisztratív tevékenységet végez.
A gondozott családokban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése,
felismerése.
Közoktatási intézményben figyelemmel kíséri a tanulók testi, szellemi fejlődését, elvégzi az előírt
szűrővizsgálatokat.
A gyakran változó védőoltási rend sok plusz munkát ró a védőnőkre.
A védőoltások rendjének, gyakoriságának, nevének, összetételének változásai és az interneten keringő
védőoltási rémhírek miatt több alkalommal vált szükségessé csoportos megbeszélések, előadások
szervezése.
A média fokozott érdeklődése miatt a védőnői szolgálathoz is rendszeresen érkeznek segítségkérések
ismeretlen helyen tartózkodó anyák, csecsemők, kismamák kereséséhez, ez a 2021. évben is így volt.
Az elmúlt évben a védőnői ellátás is új protokollok alapján működött.
A tanácsadáson részt vevők létszámának korlátozásával, a fokozott higiénés szabályok betartása
melletti családlátogatásokkal az ellátás nem szenvedett hátrányt.
A telefonon, online felületen történő konzultáció zavartalan volt, így senki nem maradt ellátatlanul a
legkisebbek személyes családlátogatása azonban folyamatos volt.
A státuszvizsgálatok, iskolai oltások megszervezése nem kis nehézséget okozott a több osztályt is
érintő karantén, illetve az online oktatás ideje alatt, azonban mind az óvodai, mind az iskolai
szűréseket, védőoltásokat maradéktalanul sikerült teljesíteni.
Röszke községben 2021 évben 28 gyermek született.
7. Időskorúak nappali ellátása:
Kübekháza, és Deszk településen működött 2021 évben az Intézmény keretein belül ez az alapellátási
forma.
A nappali ellátás szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatok kialakítására, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére irányul, az igénybe
vevők részére napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez.
A nappali ellátás működése során a legfontosabb cél az idős korosztály életminőségének javítása, az
idősekről alkotott kép formálása, a generációk közötti kapcsolatok erősítése, kulturális- sport
szabadidős tevékenységek szervezése.
Ezzel együtt fontos az egészséges idősödés megélésének elősegítése, hiszen ez függ az egyénre
jellemző folyamatok minőségétől, a test és lélek öregedéséhez való alkalmazkodástól, tanulási
képességtől, önellátás mértékétől, aktivitástól, a világgal való kapcsolattól.
Az idősek nappali ellátásának szolgáltatásai:
− szabadidős programok szervezése,
− egészségügyi alapellátás megszervezése,
− szakosított ellátáshoz való hozzájutás segítése,
− hivatalos ügyek intézésének a segítése,
− életvitelre vonatkozó tanácsadás,
− mentális segítségnyújtás, tanácsadás
Az idősek körében nagyon népszerű ez az ellátási forma, a nappali ellátás vezetői az elmúlt évig
minden településen színes programokat szerveztek, amelyeken nagy létszámban vettek részt a
települések időskorú lakói.
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Az elmúlt év sajnos ezt is felülírta, hiszen a személyes megjelenések korlátozásával, a nappali ellátás
működése is kissé átalakult. A járvány legnehezebb időszaka alatt telefonon mindennapi
kapcsolattartással, és ahol szükség volt, személyes találkozással oldottuk meg, hogy senki ne maradjon
egyedül, ellátatlanul.
A szociális és társas kapcsolatok hiánya nagyon megviselte a nappali ellátásban részt vevőket is,
azonban a rendszeres megkeresés, beszélgetések enyhítették kissé a magányt.
2021 évben az Intézmény által működtetett Idősek nappali ellátásában részt vevők száma:
hónap
igénybe vevők/fő
január
1000
február

1000

március

1001

április

1001

május

1008

június

1006

július

1005

augusztus

1062

szeptember

1005

október

1062

november

1009

december

1157

Összesen

12316

Egy szociális intézményt mutatószámok alapján nagyon nehéz jellemezni, hiszen egyedi esetekkel, és
családokkal foglalkozik, ahol általában nem számít a munkaidő és a hétvége. Természetesen, a
statisztikai adatok az Intézmény finanszírozásához elengedhetetlenek, így néhány mutatószámot itt is
szeretnék ismertetni.
Deszk községben végzett szakmai munka részletes adatai:
1. Család –és Gyermekjóléti Szolgálat:
2021. évben a család- és gyermekjóléti szolgálatnál összesen 52 fő, 23 családban került ellátásra
együttműködési megállapodás alapján, rendszeres családgondozással:
- alapellátás keretében gondozott gyerekes családok száma:17 család – 25 gyermek
- védelembe vétel keretén belül gondozott gyermekes családok száma: 6 család – 10
gyermek
- ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek nem volt.
- nevelésbe vett gyermekek száma.: nincs
- tanácsadásban részesülők száma: 28 fő, összesen 156 alkalommal.
- éves forgalom: 298 fő
- szakmai tevékenységek halmozott száma:1856
Új esetként 2 gyermek került nyilvántartásba 2 családból, - kapcsolatfelvétel módja szerint - önkéntes
formában. Összeférhetetlenség esetén más település családgondozója látja el a családsegítői
feladatokat, Erre 2021 évben 2 esetben volt szükség erre. Az alapellátásba került családoknál az
elsődleges probléma a gyermek magatartás- és teljesítményzavara, igazolatlan iskolai hiányzások,
anyagi eredetű problémák, családi- kapcsolati zavar, konfliktus, valamint a szülők, család életvitele, a
nem megfelelő nevelési módszer, illetve fizikai, egészségügyi elhanyagolás volt.
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Esetkonferencia tartása három alkalommal vált szükségessé, az érintett család és a velük foglalkozó
szakemberek részvételével, egy esetben pedig a Szegedi Gyermekjóléti Központban vettek részt
esetkonferencián az érintettek.
A jelzőrendszer tagjaival az esetmegbeszélésen kívül is folyamatos volt a kapcsolattartás, rendszeresen
konzultáltunk azokban az esetekben, ahol a nyomon követés és a kölcsönös tájékoztatás szükséges
volt.
Az elmúlt évben 3 családot, 6 kiskorút érintett az eljárás. Egy esetben a védelembe vétel
felülvizsgálata megtörtént, és megszüntetésre került az eljárás.
Egy család esetében került sor gyámhivatali intézkedésre, mivel a védelembe vétel nem hozott
eredményt, a kiskorúak veszélyeztetettsége indokolta a családból való kiemelést, ezért két kiskorú
került szakellátásba.
Deszk vonatkozásában a tavalyi évben megelőző pártfogás nem volt, pártfogói vélemény nem készült,
egy kiskorú gyermek esetében szabálysértés ügyben környezettanulmány elkészült, négy kiskorú esetében pedig a pártfogói felügyelet eredményes lezárásra került.
A jelzések:
Az esetek nagy része nem a család önkéntes jelentkezésével indul, hanem a jelzőrendszer tagja hívja
fel a figyelmet a család problémájára. 2021 évben 25 esetben érkezett jelzés a család- és gyermekjóléti
szolgálathoz.
2021 évben a jelzőrendszer által küldött jelzések száma:
Megnevezés
1
Iskola
2
Egészségügy (orvos, szakellátás)
3
CSGYJSZ
4
Rendőrség
5
Önkormányzat
6
Szociális alapellátás
7
Szülő, hozzátartozó
8
Állampolgár
9
Összesen
A veszélyeztetés típusa szerint:
Veszélyeztetés típusa szerint
1
Lelki, érzelmi bántalmazás
2
Kortárs konfliktus, bántalmazás
3
Hozzátartozók közötti erőszak
4
Tanulmányi
5
Magatartási
6
Életpálya veszélyeztetettsége
7
Egészségügyi
8
Elhanyagolás
9
Kapcsolattartási probléma
10
Anyagi
11
Szülői felügyelet hiánya, elégtelensége
12
Lakhatás
13
Pszichés probléma
14
Szülő szenvedélybetegsége
15
Egyéb (halálozás)
Összesen

Küldött jelzések száma
9
3
1
2
4
1
5
8
33
Esetszám
2
3
2
1
1
1
4
3
4
1
2
3
2
1
2
33

2021 évben a család- és gyermekjóléti szolgálatunknál összesen: 52 fő, 23 családban került ellátásra
együttműködési megállapodás alapján rendszeres családgondozással, és még 28 főt, 28 családból
tanácsadottként láttunk el. A 80 fő ellátottból 35 fő kiskorú volt, összesen 27 családból.
Új 1 gyermek került nyilvántartásba 1 családból. A kapcsolatfelvétel módja szerint önkéntesen, illetve
a jelzőrendszer által kerültek Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunkhoz ezek az új esetek.
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A felnőtt korú lakosság segítség kérésének okai
Az elmúlt év folyamán 52 felnőttel volt együttműködési megállapodásunk, 28 főt tanácsadottként
láttunk el összesen 156 alkalommal.
A településen élők a leggyakrabban egészségügyi, kapcsolattartási, kortárs konfliktus és lakhatási,
elhanyagolási problémákkal fordultak szolgálatunkhoz.
Részletes statisztikai adatok:
Sorszám
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Megnevezés
Információnyújtás
Segítő beszélgetés
Tanácsadás
Ügyintézéshez segítésnyújtás
Konfliktuskezelés
Kríziskezelés
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez
(pénzbeli
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez
(természetbeni)
Közvetítés másik szolgáltatáshoz
Ebből (09-ből): átmeneti gondozásban
Közvetítés központhoz
Esetkonzultáció
Szociális segítő tevékenység: egyéni gondozásinevelési terv megvalósításában központ által
bevonva
Esetmegbeszélés
Szociális segítő tevékenység: szociális
válsághelyzetben lévő kiskorú anya gondozása
Esetkonferencia
Szakmaközi megbeszélés
Csoportmunka
Egyéni és csoportos készségfejlesztés
Közösségfejlesztés
Környezettanulmány elkészítésében való
közreműködés
Családlátogatás
Adományközvetítés
Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás
Kapcsolattartási ügyelet
Családterápia
Pszichológiai tanácsadás
Jogi tanácsadás
Iskolai szociális munka
Összesen (01-09, illetve 11-28 sorok összege)

Szakmai
tevékenységek
halmozott száma
485
550
522
24
5
6

Szolgáltatásban
részesülők száma

9

3

12

18

3

5

2
6

8

3

6

192
42

63
14

48

26

1856

298

2. Szociális Étkeztetés:
étkeztetésben részesült: 20 fő
o ebből elvitel: 2 fő
o lakására szállítják: 18 főnek
- térítési díjat fizet 19 fő,
- 2021. évben összesen: 3044 adag ebéd került kihordásra.
3. Házi Segítségnyújtás:
gondozottak száma: 26 fő
- ebből térítési díjat fizet: 26 fő
- személyi gondozás (normatíva alapján): 522 óra
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55
59
62
3
1
2

4. Nappali Ellátás:
- 2021 évben a gondozottak átlagos száma: 25 fő
5. További intézményi programok, tevékenységek:
A tavalyi évet a jelenleg is fennálló járványügyi helyzet jelentősen felülírta. A megszokott
programjaink közül jóval kevesebb lett megtartva, azonban a nyári hónapokban már ismét
visszaállt a régi klubélet. A rendszeres sütés-főzés, programok, szomszéd települések idős lakóival
való személyes kapcsolattartás, jótékonysági fellépések nagyban hozzájárultak a klub tagjainak
mentális jólétéhez.
Ünnepi műsorok, közös szülinapok megtartására is volt lehetőség.
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 rendszert állítottunk fel: rendszeresen ellenőriztük a testhőmérsékletet, nyilatkoztattuk
aktuális egészségi állapotukról, az időseket és munkatársainkat is egyben.
A járványügyi helyzetnek megfelelően az előírt higiénés szabályok és dokumentációs
kötelezettségek betartásra, betartatásra kerültek. (családsegítő-kliens vonatkozásában).
Egészséghét szervezésében is részt vettek az Intézmény munkatársai, zökkenőmentesen zajlott le, a
járványügyi szabályok betartásával.
A kiscsoportos programok is megtartásra kerültek, bár korlátozott létszámban, a járványügyi
szabályok betartásával:
- Tere –fere klub délután
- Gyógytorna
- Ismeretterjesztő előadások, kvízjátékok, kártyadélutánok
- rejtvényfejtő verseny, memória –és kommunikációfejlesztő foglalkozások tudtak
megvalósulni.
A szünidei gyermekétkeztetés szervezésében, lebonyolításában is szerepet kapnak az Intézmény
munkatársai.
Folyamatos feladat az adományok gyűjtése, közvetítése a rászorulók részére, szünidei gyermekétkeztetés koordinálása, szervezése.
A. Intézményi pályázatok:
Rendszeresen részt vesz az Intézmény a települések pályázataiban, együttműködő partnerként, illetve
a programok szervezési munkáiban.
A pályázati forrásból beszerzésre került két utánfutó nagy segítséget jelent az Intézmény munkájában.
A tanyagondnoki pályázatok keretében rendszeres a külterületi idősek színház-, múzeum-, illetve
kulturális programokra szállítása.
2021 évben egy nyertes pályázatnak köszönhetően sikerült beszerezni egy Ford Tranzit típusú
kisbuszt, amely nagymértékben megkönnyíti a tanyagondnoki szolgálatnak a külterületi lakosok és a
gyerekek ellátását.
A gyermekjóléti szolgálatok informatikai segítéséhez kiírt pályázaton sikerült 500.000 Forintot
nyernünk, amelyből most zajlik 3 számítógép és 3 nyomtató beszerzése.
B. Képzések:
Az intézmény minden dolgozója részt vesz akkreditált képzéseken. Szociális területen a középfokú
végzettséggel rendelkezőknek 60, felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek 80 pontot, az
egészségügyben - a védőnőknek - 120 pontot kell teljesíteni.
Az elmúlt évben a továbbképzési rend teljes mértékben átalakult.
A korábbi 6 éves időszak 4 évre csökkent, és a vezetőknek külön képzésen kell részt venniük.
Az Intézmény vezetőjének szociális és egészségügyi területen is teljesítenie kell ezt a feltételt.
-

A Magyar Egészségügyi Kamara pontszerző képzésein rendszeresen részt vesznek intézmény
munkatársai.
A regionálisan szervezett szakmai napokon rendszeresen rész vesznek az intézmény dolgozói.
A SZIME Konferenciákon rendszeresen részt vesznek munkatársak.
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-

A szociális gondozók szintén bekapcsolódtak az akkreditált képzésekbe.
Tanyagondnokok minden tanyagondnoki képzésen és konferencián részt vesznek.
2021 évben az Intézmény munkatársainak mintegy 80%-a részt tudott venni a telephelyeken megszervezett, illetve az online képzéseken, sok szervezőmunkával, a járványügyi helyzet ellenére is.

A takarékosság jegyében az Intézmény helyet biztosít a különböző képzési formáknak, bekapcsolódunk a szervezési feladatokba is. Az elmúlt évben több alkalommal szerveztünk, a járás több intézményére kiterjedő továbbképzéseket.
Online formában is indultak képzések, amelyen az Intézmény munkatársai rendszeresen vesznek.
C. Ellenőrzések:
2021 év júliusában ismét lezajlott az éves Kormányhivatali ellenőrzés. A család- és gyermekjóléti
szolgálatot és a teljes intézményi szabályozást ellenőrizték. Az ellenőrzés semmilyen problémát vagy
hibát nem talált, megállapításuk szerint az intézmény működése és működtetése maximálisan megfelel
a jogszabályi előírásoknak.
2021 év októberében Állami Számvevőszék ellenőrizte az intézmény működtetését és szabályozását.
Az ellenőrzés szintén a jogszabályi előírásoknak megfelelőnek ítélte meg az intézmény működését.
2022 év elején ismét egy Kormányhivatali ellenőrzésen estünk át. A teljes szociális ellátórendszert
ellenőrizték. az ellátotti dokumentációk, szabályzatok ellenőrzése mellett az ellátottakat is felkeresték
személyesen, és interjút készíttetek velük, amelyben az intézmény munkatársainak munkáját
minősítették. Az intézmény ezen az ellenőrzésen is hibátlanul teljesített.
D. Kapcsolatok:
A településeken működő minden intézménnyel és civil szervezettel nagyon jó a kapcsolata az
intézmény munkatársainak. A jó színvonalú, hangulatos közös rendezvények szervezése mellett a
szakmai munkába is bekapcsolódnak.
A gyermekvédelmi jelzőrendszernek az iskola és az óvoda mellett a Polgárőrség és a Rendőrség is
tagja. A tagok közötti napi kapcsolattartás nagyon fontos, hiszen az intézmény alaptevékenysége a
megelőzés. A rendszeres esetmegbeszélések is ezt a célt, a prevenciót szolgálják.
A Gyermekvédelmi törvény változásai még szorosabb együttműködést követelnek meg a következő
években a jelzőrendszer tagjaitól.
A gyermekbántalmazás legkisebb gyanúja is azonnali intézkedéseket követel.
Az egyes Polgármesteri Hivatalok szociális előadói is részt vesznek a közös munkában.
A 2021 év minden eddiginél nagyobb összefogást, szoros kapcsolattartást igényelt a jelzőrendszer
tagjaitól. A gyors információátadás elengedhetetlen a gyors reagáláshoz, segítségnyújtáshoz, amely az
elmúlt évben többször életmentő volt.
Az intézményi munka során folyamatosan tartunk kapcsolatot a Munkaügyi Központokkal, járási és
városi gyámhatósággal, párfogói felügyelettel, nevelőszülői tanácsadókkal, házi orvosokkal, házi
gyermekorvosokkal, területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, gyermek és csecsemőotthonokkal,
átmeneti otthonokkal, pszichológiai szakszolgálattal, nevelési tanácsadóval, kisebbségi
önkormányzatokkal, alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel.
A települések polgármestereivel folyamatos az egyeztetés az intézményi munkát illetően.
A szociális szféra nem profittermelő ágazat, azonban elengedhetetlen a segítségnyújtás a településen
élők életének, életminőségének javításához.
Az Intézmény szolgáltatásait évről évre egyre többen veszik igénybe, ismerik és keresik a
munkatársakat, akik nagyon felelősségteljes és bizalmi munkát végeznek, hiszen a családok segítése,
vezetése, gondozottak ellátása csak akkor eredményes, ha szinte családtaggá válnak a gondozók,
tanyagondnokok.
2021 évben minden eddiginél több gondozottat veszítettünk el. A munkatársak sokszor több évtizede
látták el ezeket az időseket, legtöbb esetben csak ők jelentették számukra a kapcsolatot a külvilággal.
Az intézmény munkatársai szinte családtagnak számítottak, így mentálisan is megterhelőek volt
minden munkatárs számára ezek a hónapok.
Az elmúlt év nehézségei mellett külön ki kell emelnem azokat a pozitív eseményeket, amelyek a
munkánkat könnyebbé tették.
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A napról napra változó munkaszervezés jellemző volt – és sajnos most is az – az Intézmény életében,
hiszen folyamatosan van fertőzött, vagy karanténban lévő munkatársunk, és ebben a helyzetben
minden segítség nagy jelentőséggel bír.
Az Intézmény minden munkatársa nevében szeretném megköszönni a települések vezetőinek
maximális odafigyelését, segítségét, emberi hozzáállását, ami rengeteget jelentett, és jelent mind a mai
napig is, hogy megfelelő ellátást tudjunk nyújtani a rászorulóknak.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Intézmény)
keretében működik, a szociális és család – gyermekjóléti ellátás, mely Röszke, Deszk, Kübekháza,
Tiszasziget, Ferencszállás, Klárafalva községek szociális szolgáltatásait fogja össze.
Az ellátás célja a településeken élő, szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális
állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában történő segítségnyújtás.
A hat településen, több mint 12.000 lakos szociális ellátásáról gondoskodik az Intézmény. Rendkívül
sokoldalú és összetett a feladat, a kismamaságtól, születéstől kezdve az idős korig kísérjük végig az
egyének életét.
Az Intézmény székhelye változatlanul Röszke községben található.
Kiemelt hangsúlyt helyezünk a telephelyek közötti együttműködésre, az egységes szabályrendszer és
szakmai irányelvek kialakítására a települések önállóságának megtartása mellett.
A rendszeres kapcsolattartás, a településegységek közötti jó kapcsolat a feltétele a színvonalas
szakmai munkának. Az eltelt évek bizonyították, hogy a folyamatosan változó jogszabályi háttérben
még fontosabbak ezek a célkitűzések és ez az intézményi forma.
Az Intézmény rendszeresen kapcsolatot tart a fenntartó Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
munkaszervezetével, a települési önkormányzatokkal, a működési engedélyező szervvel, a
módszertani intézménnyel, a társintézményekkel, az egészségügyi szolgáltatókkal, a szakmai képző
szervezetekkel, az egyházakkal, az érdekvédelmi és civil szervezetekkel.
A szakmai irányítás Röszke községben, míg a gazdaságvezetés az SZKTT Koordinációs Központban
zajlik.
Az elmúlt év nagy kihívás elé állította a szociális ellátórendszert. A Covid-19 járvány nemcsak
szakmai, hanem emberi kihívást, küzdelmet jelentett és jelent mind a mai napig.
A tavaszi karantén időszakban a „home office” rendszer kialakítása és működtetése zavartalan volt
azoknál a munkatársaknál, akik otthonukból is tudtak munkát végezni.
Az Intézmény dolgozóinak legnagyobb része személyes kontaktuson alapuló munkát végez.
A higiénés szabályok kialakítása, betartása létfontosságúvá vált, hiszen az ellátott otthonában zajlik az
ellátás. Eleinte a védőeszközök beszerzése is nagy gondot okozott.
A karanténban lévők ellátása, a rendszeres tesztelések mára már a mindennapok részei lettek.
A fertőzött, karanténban lévő kollégák helyettesítése is folyamatos, időnként teljes telephelyek estek ki
a munkavégzésből. Az ellátottak nagy részénél az Intézmény munkatársai jelentették a kapcsolatot a
külvilággal. Ez nagy felelősséget ró rájuk, hiszen a mentális támogatás is a munkájuk része.
A tavaszi karantén időszakára esett az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és a tanyagondnoki szolgálat szakfeladatok részletes
ellenőrzése, a járványügyi veszélyhelyzet miatt online formában.
E. Személyi feltételek:
• Intézményben foglalkoztatottak száma 2020 évben összesen 32 fő volt.
• Az egyes szakfeladatok elkülönülten, de közös irányítás alatt működnek.
• A családgondozók, házi gondozók tartják egymással a kapcsolatot, mögöttük van egy intézményi
háttér, így a változásokról, szakmai mutatókról azonnal értesülnek, és egy egységes szakmai
háttérrel végzik munkájukat.
• Az elmúlt évben a folyamatos jogszabályi változások még jobban ráirányították a figyelmet a
szakmai összefogás, közös irányelvek, illetve az egységes szakmai dokumentáció fontosságára.
• Közösen kisebb ráfordítással tud az intézmény új ellátási formákat biztosítani, ilyen például a
pszichológus foglalkoztatása.
• A telephelyek között a járvány időszaka alatt a helyettesítés zavartalan volt.
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• Az online megbeszélések, konferenciák megfelelő módon kerültek megtartásra, kialakult egy új
típusú, időnként „home office” típusú munkavégzés.
• Az Intézmény minden dolgozója rendelkezik a megfelelő képzettséggel, végzettséggel.
• A továbbképzési rendszer alapjaiban megváltozott és ez nagy terhet ró az Intézmény dolgozóira.
• Munkatársaink nagy része tereptanárként működik az egyetem szociális munkás és
szociálpedagógus szakán.
F. Tárgyi feltételek:
• Az Intézmény keretében összesen hat településen és 8 telephelyen folyik a szakmai munka. Nagyon
szigorú jogszabályi előírások vonatkoznak minden szakfeladat személyi és tárgyi feltételeire. A
szakmai ellenőrzés minden településen megfelelőnek találta a személyi és tárgyi feltételek
meglétét.
• Az Intézmény rendelkezésére áll – a hat településen összesen - egy kisbusz, négy
személygépjármű, két segéd-motorkerékpár és kilenc kerékpár. Minden településen megoldott az
épületek akadálymentesítése.
• A tiszaszigeti családsegítő szolgálat épületében teljes körű (fizikai és infokommunikációs)
akadálymentesítés valósult meg, pályázati forrás felhasználásával.
• A járvány időszaka alatt a védőeszközök beszerzése folyamatos volt.
• Az egyes telephelyeken beszerzésre kerültek a videó hívásra alkalmas eszközök, az online
munkavégzés megteremtésére.
• A telephelyeken felmérésre került az informatikai háttér, az új GYVR rendszer bevezetéséhez.
III. Szakmai beszámoló a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái
A köznevelési feladatok ellátásának mutatói:
1. táblázat: A gyermeklétszámok alakulása 2020/21-es nevelési év során (fő)
SZKTTÓ Móra Ferenc
SZKTTÓ Szatymazi
Csicsergő Óvoda, Deszk
Óvoda
Nyitó létszám
75
143
október 1.
(fő)
Záró létszám
81
149
augusztus 31.
(fő)
csoportok száma
4
6
SNI
1
5
HH/HHH
4
0
Bejáró
9
3
2. táblázat: Iskolába lépés óvodából
Tagintézmény
SZKTTÓ Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda, Deszk
SZKTTÓ Szatymazi Óvoda
Összesen

Összesen
218

230

10
6
4
12

Összesen
16

Saját településen
12

Más településen
4

41
57

32
45

9
13

3. táblázat: Belépő gyermeklétszámok
Tagintézmény
SZKTTÓ Móra Ferenc Csicsergő Óvoda, Deszk
SZKTT Ó Szatymazi Óvoda
Összesen
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Létszám (fő)
23
54
77

4. táblázat: Engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma
Tagintézmény
Óvodapedagógus
Nevelőmunkát
nyitó/záró
közvetlenül segítő
nyitó/záró
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
9
6/5
(ebből 2 fő 50%50%)
Szatymazi Óvoda
13
9
5. táblázat: Vezető és egyéb megbízások
Megbízás

Egyéb
nyitó/záró
0

2

Létszám (fő)

Intézményvezető
Tagintézmény-vezető
Tagintézmény vezető-helyettes
Munkaközösség vezető (intézményi)
Munkaközösség vezető (tagintézményi)
Közalkalmazotti tanács (elnök, tagok)
Szakszervezeti tisztségviselő

1
2
0
1
2
3
0

A pedagógiai munka belső kontrollrendszere
Óvodapedagógusok által vezetett csoportdokumentumok:
- csoportnaplók
- mulasztási naplók
- egyéni fejlődési naplók
- szülői nyilatkozatok: zárva tartásokról, kirándulásokról, programokról
- jegyzőkönyvek, jelenléti ívek szülői értekezletekről, programokról
A naplók vezetése az óvodapedagógusok szakmai tudatosságát, tervszerűségét mutatta.
Minden jegyzőkönyv rendelkezésre állt.
Tagóvoda-vezetők által vezetett dokumentumok:
- felvételi, előjegyzési napló +nyilatkozatok + kiértesítések
- munkaterv
- törzskönyv
- iskolaérettség határozatai
- pedagógus továbbképzés nyilvántartása
- határozatok: szakértői, nevelési tanácsadó, önkormányzat/jegyző
- munka, balesetvédelem: szabályzatok, minősítő iratok, hatósági engedélyek, jegyzőkönyvek,
egészségügyi könyvek, biztonsági adatlapok
- szabadság nyilvántartás
- munkaidő nyilvántartás
- szülői közösség éves munkaterve
- munkatársi értekezletek jegyzőkönyvei + jelenléti ívek
Óvodai beszámoló az intézményi önértékelés és tanfelügyelet értékelési területei szerint
1. Pedagógiai folyamatok

Tervezés

A 2020/2021-en nevelési terv összhangban van az alapdokumentumokkal és a munkaközösségi
munkatervekkel. Az év során elért eredményeket figyelembe vesszük a 2021/2022-es nevelési terv
készítése során. A tervező munkában figyelemmel kísérjük a demográfiai adatokat, a szociokulturális
mutatókat és a gyermekek mérési adatait. A tervek elkészítése során a nevelőtestület együttműködése
megvalósult.
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Az óvoda pedagógiai programja a nevelés, tanulás-tanítás folyamatának tervezésére, megvalósítására,
ellenőrzésére és értékelésére, a gyermekek alapkészségeinek fejlesztésére koncentrál.
A tervezéshez szükséges információkhoz s külső és belső partnerekkel való szoros együttműködésen
alapszik.
Az óvoda törekszik arra, hogy az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Helyi nevelési
programra építve készüljenek el a pedagógusok napi gyakorlatát segítő tervek.
A pedagógiai folyamatok tervezését a nevelőtestület tagjai végzik, az egy csoportban dolgozó
pedagógusok együttműködésével.
A tervek elkészítésének követelménye, hogy a fokozatosság és egymásra épülés mellett mérhető
legyen az eredményesség és a hatékonyság. Az óvodában működő ellenőrzési rendszer ellenőrzi a
tervek megvalósulását és visszacsatolását.
1. Pedagógiai folyamatok

Megvalósítás

A pedagógiai tervek megvalósítása (éves munkaterv, munkaközösségi munkaterv, pedagógiai munka
tervezési dokumentumai) a pedagógusok és munkaközösségek bevonásával megtörtént. Az év során
kialakult akadályokat online térben való megvalósítással igyekeztek a kollégák áthidalni. A pedagógiai
és tervező munka ellenőrzése során látható, hogy a tevékenységi tervekben és csoportnaplóban
megtervezett anyagok és az elkészült gyermeki produktumok koherensek egymással. A pedagógiai
munka megfelelt az éves tervezésnek. A második félévben felmerülő eltéréseket a pedagógusok
rugalmasan kezelték. Az anyag választását a digitális rendben megvalósítható anyagválasztáshoz
igazították.
1. Pedagógiai folyamatok
Ellenőrzés
Az óvoda alapdokumentumai és tagintézményi dokumentumai alapján főigazgatói és tagóvodavezetői ellenőrzések valósultak meg. A gyakorlati munka ellenőrzése a pedagógus tanfelügyeleti
kritériumokkal megegyező módszerrel történt. Az Oktatási Hivatal által kiadott Önértékelési
kézikönyvben szabályozott önértékelési folyamatot minden pedagógus esetében megvalósítottunk. Az
összes óvodapedagógus rendelkezik önfejlesztési tervvel, mely az Oktatási Hivatal oldalára feltöltésre
került.
1. Pedagógiai folyamatok
Értékelés
Az óvoda intézményi önértékelési rendszert működtet pedagógus, vezető és intézményi szinten.
Módszere megegyezik az országos tanfelügyeleti módszerekkel.
A gyermekek értékelésének alapja a gyermeki produktumok figyelemmel kísérése és a DIFER
mérőeszköz eredményei. A gyermeki értékelések eredményeit az egyéni Fejlődési napló tartalmazza.
A gyermeki értékelésekről az óvodapedagógusok a szülők részére évente két alkalommal tájékoztatást
nyújt a szülőknek, melyet a szülők aláírásukkal igazolják.
Tagintézményi ellenőrzéseket a Folyamatba épített belső ellenőrzési napló rögzíti.
Teljes intézményi belső és külső ellenőrzés a törvényi előírásoknak megfelelő módszerekkel 5 évente
megtörténik.
1. Pedagógiai folyamatok
Korrekció
Az ellenőrzések során feltárt információk felhasználásával fejlesztési terveket készítünk. Az
önértékelés megfigyelési és mérési eredményei során feltárt információkra építjük az Oktatási Hivatal
oldalára feltöltött terveket. A szakirodalom figyelemmel kísérése és továbbképzéseken való
részvétellel készülünk a problémák megoldására. Gyűjtjük az alkalmas módszereket, jó gyakorlatokat,
külső és belső segítők ötleteit, belső tudásmegosztásokat. Élünk a külső szakmai támogatásokkal.
2. Személyiség- és közösségfejSzemélyiségfejlesztés
lesztés
Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális
képességeinek fejlesztésére és ez irányú módszertani tudásukat fejlesztik. A fejlesztés eredményét
folyamatosan nyomon követik és ha szükséges, fejlesztési korrekciót hajtanak végre. A fejlesztés
megvalósulása nyomon követhető a mindennapi gyakorlatban.
Az óvoda minden pedagógusának feladata a gyermekek szociális helyzetének figyelése, segítése. Az
óvodában támogató rendszer működik.
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A szociális segítő adatai a szülők számára elérhetőek. Egyéni segítségnyújtás keretében segítő
beszélgetést, tanácsadást, információ nyújtását és ügyintézéshez segítségnyújtást végezek. Igény
szerint részt vesznek csoportos munkában is. Végeznek prevenciós egészségnevelő
csoportfoglalkozást, szerveznek szülői fórumot, szülőcsoportos tapasztalatok megosztását.
A gyermekek cselekvéshez kötött tanulását -a pedagógiai programmal összhangban- az
óvodapedagógusok a megfelelő eszközök biztosításával, korszerű módszereket alkalmazva végzik. A
beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeket az óvoda fejlesztő
pedagógusa külön foglalkozás keretében fejleszti. A sajátos nevelési igényű gyermekek részére az
utazó gyógypedagógiai szolgálat útján a gyógypedagógusi ellátás biztosított.
2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Közösségfejlesztés

Az óvoda hagyományai a tagintézmények hagyományaira épül. A közösségépítő tevékenységek
szervezése közben számítunk a szülők részvételére. Minden tagintézmény saját hagyományai szerint
kapcsolódik a település rendezvényeihez és részt vesz a partner intézmények és szervezetek
hagyományápoló munkájához.
Az óvoda támogatja az óvodapedagógusok és a gyermekek közötti folyamatos információcserét és
együttműködést. A tagintézmények között az információcsere informatikai úton és lehetőség szerint
évente két alkalommal őszi és tavaszi pedagógiai napok keretében valósul meg. A személyes
információ átadást kölcsönös foglalkozáslátogatások segítik.
A szülők közös programok alkalmával kapcsolódnak a közösségfejlesztéshez. A programok
megszervezése már második éve nehezített, mert a járványügyi rendelkezések sok nehézséget okoznak
a személyes kapcsolattartásban.
3. Eredmények
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, hogy a
pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. Az
intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása ezért arról ad
információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van szükség a pedagógiai
folyamatokban, a szervezet működésében.
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatókat folyamatosan gyűjti,
értelmezi, elemzi az intézmény.
Az óvodában az óvodapedagógusok a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik,
dokumentálják.
Az intézménybe rögzítésre kerül a gyermekek tovább haladására való felkészítés, a gyermekek
képességeinek kibontakoztatása, a gyermekek értékelése, az egyéni tanulási és fejlesztési lehetőségek,
a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, a fejlesztési tervek készítése során.
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Az óvodában két tagintézményi és egy, a teljes óvodai életet magában foglaló munkaközösséget
működtet. A munkaközösségi szervezet támogató. Munkájukat önálló tervek szerint végzik, melyek a
pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelő-oktató munka egyik
alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív közösségek
alakuljanak ki. Szervezés, tudásmegosztás, információáramlás segítésére jellemzően az
infokommunikációs eszközök széles skáláját használjuk.
5. Az intézmény külső kapcsolatai
Az óvoda fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi,
kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek
igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. A szülők körében elvégzett felmérés a
nevelési év végén végezzük. Ebben a tanévben online felületen készült a kérdőív. A szülőkkel való
személyes kapcsolattartás jelentősen megváltozott.
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6. A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Az óvoda felméri és figyelemmel kíséri a pedagógiai program megvalósításához szükséges
infrastruktúra meglétét. Különös tekintettel figyel az állagmegóvásra és folyamatos korszerűsítést.
A járványos helyzet kezelésében törekszünk a szükséges eszközök beszerzésére, korszerűsítésére,
javítására (mosógép, szárítógép, mosogatógép karbantartás, számítástechnikai eszközök).
6. A pedagógiai munka feltételei
Személyi feltételek
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/tanító munka
humánerőforrás-szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelezzük a
fenntartó számára és gondoskodunk pótlásáról. Minden óvodai csoportban rendelkezésre állt a
megfelelő óvodapedagógus létszám.
6. A pedagógiai munka feltételei
Szervezeti feltételek
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az
intézményen belül és kívül.
Az óvodapedagógusok a továbbképzési tapasztalataikat megosztják egymással, belső továbbképzési
konzultációs programokat szerveznek. A tagintézmények őrzik önálló hagyományaikat és átvesznek
egymástól jó gyakorlatra épülő innovációkat. Az együttműködést segíti a közös programok, képzések.
Az óvodapedagógusok felelősségi és hatásköre tisztázott. A feladatmegosztásban törekszünk az
egyenletes terhelésre.
7. A Kormány és az Oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés
országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai
programban megfogalmazott céloknak való megfelelés
Az óvoda pedagógiai programja koherens az Óvodai nevelés országos alapprogramjával. A helyi
pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásoknak megfelel.
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BESZÁMOLÓ 2020/2021. nevelési évről
SZKTT ÓVODÁI
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
Létszámok alakulása a 2020/2021. nevelési évben
a)

b)

c)

Gyermeklétszám a tagintézményben korcsoportonként
Korcsoport
Nyitó
létszám (fő)
2018. május 31. után született
0
2017. június 1. és 2018. május 31. között
7
született
2016. június 1. és 2017. május 31. között
27
született
2015. június 1. és 2016. május 31. között
26
született
2014. június 1. és 2015. május 31. között
11
született
2013. június 1. és 2014. május 31. között
4
született
2013. június 1. előtt született
0
Összesen
75
Óvodai csoportok száma és létszáma
Évfolyam/csoport
Csoportok
száma
Katica (kis)
1
Nyuszi (kis-középső)
1
Süni (középső)
1
Maci (nagy)
1
Összesen
4
Közalkalmazotti létszám, álláshelyek száma
Munkakör
Nyitó létszám
(fő)
Óvodapedagógus
Dajka
Fejlesztő pedagógus
Egyéb nem pedagógus
Összesen

d)

7+2 fél
4
1
2
15

Vezető és egyéb megbízások
Megbízás
Tagintézmény-vezető
Tagintézmény vezető-helyettes
Munkaközösség vezető (helyi)
Munkaközösség vezető (intézményi)
Közalkalmazotti tanács (elnök, tagok)
Szakszervezeti tisztségviselő

1.2 Óvodai felvétel, beiskolázás
e)
Belépő (beiratkozott) gyermeklétszámok
Korcsoport
2018. május 31. után született
2017. június 1. és 2018. május 31. között született
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Nyitó
létszám (fő)
14
20
23
18
75
Záró létszám
(fő)
6
4
1
1
12

Záró létszám
(fő)
1
8
29
28
11
4
0
81
Záró létszám
(fő)
18
21
24
18
81
Álláshelyek
száma
(státusz)
8
4
1
2
15
Létszám (fő)
1
0
1
0
0
0

Létszám (fő)
11
0

2016. június 1. és 2017. május 31. között született
2015. június 1. és 2016. május 31. között született
2014. június 1. és 2015. május 31. között született
2013. június 1. és 2014. május 31. között született
2013. június 1. előtt született
Összesen

10
2
0
0
0
23

Iskolába lépés óvodából

f)

Létszám (fő)
12
4
16

Településen belül, helyben
Másik településen
Összesen
Pedagógiai folyamatok
Tervezés

2.1

Óvodánkban a nevelőtestülettel közösen megfogalmazott helyi pedagógiai program alapján
dolgozunk, azoknak az alapelveknek megfelelően, amelyek elősegítik a pedagógiai munka
színvonalának emelkedését. A kiemelt, valamint a munkaközösségi éves célok és feladatok
összhangban állnak a Pedagógiai Program cél és feladatrendszerével.
Az év elején meghatározott céljainkat nem tudtuk teljes mértékben a tervezett formában
megvalósítani. A vírushelyzet miatt a második félévben 2021. március 8 – 2021. április 19- ig online
tudtunk kapcsolatot tartani a családokkal, otthon megvalósítható témákhoz kapcsolódó
tevékenységeket és feladatokat osztottunk meg a szülőkkel. Ezek a tervek a csoportnaplók
mellékleteként jelentek meg
2.2
2.2.1

Ellenőrzés, értékelés
Vezetői ellenőrzések megvalósult területei

Csoportnaplók kitöltése, nevelő-oktató, tervező munka
Felvételi és mulasztási naplók kitöltése, vezetése – nyilvántartó lapok
Igazolások
Gyermekvédelmi naplók vezetése
Munka-, balesetvédelem dokumentumai: szabályzatok, engedélyek, adatlapok, jegyzőkönyvek, egészségügyi könyvek
Gyermeki fejlődés nyomon követése – egyéni fejlődési naplók vezetése
Udvari játékok ellenőrzése
Munkaidő nyilvántartások vezetése
Pedagógus továbbképzések nyilvántartása
Határozatok:
Nevelési Tanácsadó
Szakértői Bizottság nyilvántartása
Óvodai beiratkozás, felvételi előjegyzési napló. Szülői nyilatkozatok
Gyakornoki szabályzat megvalósítása
Szülői értekezletek jegyzőkönyvei
Szülői nyilatkozatok ügyeleti igényről
Munkaköri leírásban foglaltak teljesítése
Óvodai rendezvények szervezése, lebonyolítása
Tagintézményi munkaközösségek tevékenysége
Higiéniai és HACCP követelmények betartása, adminisztrálása
Tisztítószer nyilvántartás vezetése
Az év során a foglalkozáslátogatások és ellenőrzések megvalósultak. A munkaközösségi
továbbképzések elmaradtak.
Törekedtünk a higiéniai és HACCP követelmények maradéktalan betartására.
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Az óvodai beiratkozás menete a vírushelyzetben a lehetőségekhez alkalmazkodva történt, a
szülőkkel való kapcsolattartáshoz különböző felületeket biztosítottunk a személyes megjelenés
mellett online internetes felületek, e-mail, telefon, postai levelezés.
2.2.2 Külső szakmai ellenőrzés és minősítés
Tanfelügyelet ellenőrzés nem történt.
A beszámoló időszakában két gyakornok óvodapedagógus minősítő eljárásban vett részt, amelyek az előírásoknak megfelelően online formában valósulhattak meg, sikeres, Ped.1. fokozatot szereztek.
2.2.3

Ellenőrzések, értékelések

A pedagógusok önértékelése:
Három óvodapedagógus végzett önértékelést, mely dokumentumelemzést, foglalkozás megfigyelést,
interjút foglalt magába, melyet önfejlesztési terv összeállítása zárt.
A gyermekek értékelése:
A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott
értékelés, amely a fejlődési naplókban nyomon követhető. A gyermekek eredményeiről folyamatos a
visszacsatolás a szülők részére. A tájékoztatások fogadóórák keretében valósulnak meg, legalább
évente kétszer. Szükség esetén többször is.
A fejlődési naplók a törvényi elvárásoknak, előírásoknak megfelelnek, vezetésük folyamatos. A
bennük rögzítettekhez igazodva folynak a szükséges fejlesztések.
A gyermekek ellenőrzésének módszere a megfigyelés és a DIFER diagnosztikus fejlődésvizsgáló
rendszer használata. Az iskolaérettség megállapítása terén, a bevezetett DIFER eredményeit vesszük
alapul. A felmérések során tapasztalt hiányosságokra építve határozzuk meg a fejlesztést.
Dokumentálását az Egyéni fejlődési napló tartalmazza.
Idei eredményeinket az országos átlaggal összevetve a következő diagram mutatja:
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2020 2021

Írásmozgás
koordináció

Szocialitás

Reláció
szókincs

Elemi
számolás

Beszédhanghallás

Tapasztalati
következtetés

Deszk
átlag

51

79

86

73,5

90,5

59

Ország
os
átlag

60

73

59

78

89

59

Tapasztalati
összefüggés
megértés
44

74

A diagram és a táblázat megmutatják a deszki óvoda összehasonlítását az országos átlaghoz
viszonyítva.
A hét elemi alapkészség vizsgálata során megállapítható, hogy a nagycsoportba járó gyermekek három
terület kivételével az országos átlag felett teljesítenek. Ennek mértéke változó.
Elemi számolás területén, az írásmozgás koordináció és a tapasztalati összefüggés megértés területén a
gyermekek eredménye elmarad az elvárttól, felzárkóztatásra szorul. Ezek a Difer mérés legnehezebb
területei.
Legjelentősebb fejlettség a relációs szókincs vizsgálata során tapasztalható.
Ezt a diagrammot összehasonlítva az előző évek nagycsoportosainak átlagával, közel azonos
eredmények születtek a Móra Ferenc Csicsergő Óvodában.
2.2.4 Gyermekvédelmi feladatok
Az óvoda összes óvodapedagógusának feladata a gyermekeket érintő szociális hátrányok enyhítése, a
prevenció. Minden hónapban részt veszünk a jelzőrendszeri megbeszéléseken a gyermekvédelmi és
családsegítő központtal együttműködve. A csoportvezető óvodapedagógusok folyamatosan
figyelemmel kísérik a segítségre szoruló családok életét.
A 2020/2021-es nevelési év hiányzásának statisztikája
Csoport neve
Összes hiányzás (napokban)
Katica
1667
Nyuszi
2586
Süni
2810
Maci
2139
Összesen
9202

Igazolatlan hiányzás
0
0
0
0
0

Ebben a nevelési évben a rendkívüli vírushelyzet kezdetétől 2021. március 8. – 2021. április 19-ig
ügyeletben láttuk el azokat a gyermekeket, akiknek szülei nem tehették meg a munkahelyük, illetve a
megélhetésük miatt a gyermekük otthoni ellátását.
Akik nem éltek az ügyelet lehetőségével szülői igazolással igazolták gyermekük otthon tartózkodását.
Az óvoda dolgozói közül többen megbetegedtek, a többi dolgozó vett részt a gyermekek ellátásában,
valamint szabadságot is adtunk ki ebben az időszakban a kollégáknak.
Mivel óvodánkban is felütötte a fejét a vírus, így kérelmünkre a Magyar Honvédség szentesi alakulata
felvonult óvodánkba 2021. március 15-én és a mentesítésre felkészített katonák elvégezték az
intézmény teljes fertőtlenítését. Ebben az időszakban a gyermekek felügyelete mellett az óvónők és a
dajka nénik előkészítették az óvodát az újbóli nyitásra. Az ügyelet ideje alatt a játékokat, a különböző
eszközöket, a dokumentumokat rendszereztük, minden a helyére került. Emellett udvari munkára is
sor került. A száraz leveleket és gallyakat összegyűjtöttük, az udvari játékok ellenőrzése megtörtént. A
megkopott aszfaltrajzokat újrafestettük.
Online tudtunk kapcsolatot tartani a családokkal, otthon megvalósítható témákhoz kapcsolódó
tevékenységeket és feladatokat osztottunk meg a szülőkkel. Ezek a tervek a csoportnaplók
mellékleteként jelentek meg
Az ügyeletet igénylő gyermekek és a dolgozók számát az alábbi diagramok tartalmazzák:
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Személyiség – és közösségfejlesztés
3.1 Személyiségfejlesztés
A nevelési/
fejlesztési folyamat
Katica (fő)
Nyuszi (fő)
alapadatai
2020. 2021. 2020. 2021.
10.01. 05.31. 10.01. 05.31.
Beírt gyermekek
14
17
20
21

Süni (fő)
2020. 2021.
10.01 05.31.
23
24

Maci (fő)
2020.
10.01.
18

2021.
05.31.
18

Sajátos nevelési igényű
gyermekek száma

0

0

1

1

0

0

0

0

HH gyermek

1

1

0

0

2

2

1

1

HHH gyermek

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
Szülői nyilatkozat alapján
térítésmentesen étkezők
3, vagy több gyermeket
nevelő családban élők
Tartósan beteg vagy
fogyatékos, vagy családjában
tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket
nevelnek
Nevelésbe vett gyermek

1

1

0

0

2

2

1

1

6

6

7

7

5

6

10

10

5

7

4

5

6

6

4

4

1

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Beilleszkedési magatartási,
tanulási zavarral küzdő
gyermek
Veszélyeztetett gyermek

1

1

0

0

1

1

4

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Anyaotthonban lakó gyermek
Gyermekét egyedül nevelő
szülő
Félnapos óvodás gyermek

0
1

0
1

0
1

0
1

0
4

0
4

0
1

0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

Nem étkező

0

0

0

0

0

0

0

0

Speciális étrendet igénylő
gyermek
Tehetségígéretes gyermek

0

0

0

1

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Óvodán kívüli óvodai
nevelést nem igényelt
családok

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.2 Közösségfejlesztés
Közösségépítő tevékenységek
Szülői értekezlet
Fogadó óra (a fejlettségi
állapotról történő
visszacsatoláson túl) egyéb
más témában
Rétegszülői értekezlet (új
szülők, iskolai alkalmasság,
fórum adott témákról stb.)
Szülőbevonással lebonyolított
programok (Ünnepek, jeles
napok, sütés-főzés,
barkácsolás stb.)
Nyitott nap az óvodába járó
gyermekek szülei részére
Nyitott nap leendő óvodás
gyermekek szülei részére
Csoporttal együtt szervezett
családi programok (kirándulás,
szüret stb.)
Óvodáért végzett szülői
munkafelajánlások
(óvodaszépítés,
gyermekkísérés stb.)
Családokat támogató
programok, pl. vásárok,
jótékonysági gyűjtések stb.
Szülő Klub

Katica
2/13+16

Alkalmak
száma/résztvevők száma
Nyuszi
Süni
Maci
2/15+14
2/15+17
2/10+15

Résztvevők
száma
összesen
115

0

1/2

0

0

2

0

0

0

1 online
alkalom/10

10

0

0

0

1/18

18

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

0

0

Eredmények
Tanköteles korú gyermekek száma
Közülük várhatóan a 2021-2022. tanévben az
iskolai tanulmányaikat elkezdők száma
Várhatóan a 2021-2022. nevelési évben
óvodában maradó tanköteles korúak száma
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Maci
18
16
2

Településen, kerületünkben, vagy azokon kívül óvoda szintű „versenyeken” részt vett
gyermekek

Sportversenyen

alkalom
alkalom
70 fő

Rajzverseny / pályázat: 2

18 fő

Bozsik kupa - A vírushelyzetre való tekintettel
elmaradt.
Óvodások futóversenye a deszki sportcsarnokban A vírushelyzetre való tekintettel elmaradt.
Faluház rajzversenye március 15. Nemzetünk
nagyjai
Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a
Logopédia Európai Napja: meseszövés,
rímfaragás, az évszakok témakörben meghirdetett
pályázaton Maci csoport „Legtanulságosabb
mese” díja

Egyéb verseny
Tehetséggondozó foglalkozásokon (tehetséggondozó műhelyekben, tehetség pontokon) részt vett
gyermekek
Nyelvi
0 fő Móra Ferenc versmondó találkozó - A vírushelyzet
Móra Ferenc versmondó találkozó
miatt elmaradt
Felzárkóztató (alapellátásban) foglalkozásokon részt vett gyermekek száma:
Logopédiai fejlesztés

12 fő

A gyermekek anyanyelvi képességeiben fejlődés
tapasztalható.
18 fő A gyermekek mozgás fejlődésében javulás
tapasztalható
9 fő A kitűzött fejlesztési célok meghozták a várt
eredményt
1 fő A kitűzött fejlesztési célok meghozták a várt
eredményt
-

Gyógytestnevelés
Fejlesztő pedagógia
Gyógypedagógiai fejlesztés

Óvodapszichológus foglalkozik vele
Egyéb:
Komplex mozgás terápia
10 fő
Gyermekrendezvények / programokon résztvevők száma:
Múzeumlátogatások,
múzeumpedagógia foglalkozások
Színházlátogatások,
rendezvények

műsoros

- alkalom

fő A vírushelyzetre való
tekintettel elmaradt.

- alkalom

Szegedi Nemzeti Színház
bérlet - A vírushelyzetre való
tekintettel elmaradt.
Grimm Busz Színház bérlet A vírushelyzetre való
tekintettel elmaradt.
Szegedi Filharmonikus
Zenekar koncert - A
vírushelyzetre való tekintettel
elmaradt.
fő A vírushelyzetre való
tekintettel elmaradt.

-alkalom

-alkalom
Élményszerző kirándulások

- alkalom

Egyéb:
alkalom
Fluktuáció – Gyermek
Más csoportba átvitt gyermekek száma

0 fő
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fő

Más
tagóvodába/telephelyre
átvitt
gyermekek száma
Más óvodába átvitt gyermekek száma
Más óvodából hozzánk átiratkozott
gyermekek száma

0 fő
0 fő
4 fő

Panaszkezelés
Panasz esetek száma

0

Panasz esetek jellege

Óvodavezető, vagy külső szakember
(pld. mediátor) bevonásával kezelt
panaszkezelések száma
Eredményesen kezelt panaszok
Elismerések, kitüntetések:

1

Tóth Roland az óvoda szociális segítő munkatársa
tartott segítő szakmai beszélgetést az óvoda
dolgozóinak.

0

Állami kitüntetések, elismerések
Települési
szintű
kitüntetések,
elismerések
Intézményi elismerések
Pénzjutalomban részesült dolgozók
száma
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Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

1.

2.
3.

Az információ átadás
színterei
Nevelőtestületi
tanácskozások (nevelés
nélküli munkanap,
nevelőtestületi értekezlet)
Vezetőségi értekezletek,
fórumok

Évi 3 alkalom tervezett, szükség esetén – a munkatervben
meghatározottak megbeszélése, a kivitelezés tervezése.
Nevelés nélküli munkanapok száma: szakmai
konzultációk, tapasztalatcserék, előadások

Munkaértekezletek

Kéthetente rendszeresen – aktuális feladatok
megbeszélése

Szakmai munkaközösségek
- intézményeken (tagin4.
tézmény, telephely) átívelő
- tagóvoda/telephely
5.
szintű
Munkaértekezletek az éves
6. munkaterv szerint (dajkai,
pedagógiai asszisztensi)
7. Szülői szervezet
Elektronikus
8. kapcsolattartás (E-mail,
közösségi oldal, stb.)
9. Faliújság
Flottás telefonvonal
10.
használat

Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés

Havi rendszerességgel – feladatok megbeszélése

Szakmai ismeretek bővítése a továbbképzések és a
hospitálások alkalmával.
A munkatervben meghatározott rendezvények, események
színvonalas megszervezése, lebonyolítása
Havi rendszerességgel, szükség esetén többször.
A dajkák is tájékoztatást kapnak az óvodát és ezen belül
az őket érintő kérdésekről.
Alkalomszerűen, aktuális eseményekhez igazodva
Napi szintű, alkalomszerű, minden dolgozóval, minden
szülővel
Rendszeres, tájékoztató jellegű
Napi szintű

Az intézmény külső kapcsolatai
Szoros és tartalmas együttműködést folytatunk a helyi iskolával. Szülői értekezletet szervezünk a
leendő elsős szülőknek, ahol az iskola és a leendő tanító néni bemutatkoznak. Közös szakmai
találkozókat szervezünk, ahol az óvó nénik megismertetik a tanítót a leendő elsősökkel. Ezt a jellegű
kapcsolatot nagyon hasznosnak és eredményesnek tartjuk mindkét részről. Megkönnyíti az óvoda –
iskola átmenetet, illetve segíti a pedagógusok munkáját.
• Fenntartó – napi szinten tartjuk a kapcsolatot.
• Polgármesteri Hivatal
• Gyermekjóléti Szolgálat – havi szintű
• Védőnői szolgálat – együttműködési terv alapján
• SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola – együttműködési terv szerint történik a
kapcsolattartás
• Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány – közös rendezvények, támogatások
• Faluház- rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, közös programokat szervezünk,
könyvtárlátogatásokat szervezünk.
• Magyar Labdarúgó Szövetség
A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi feltételek
Óvodánk jól felszereltnek mondható, de így is folyamatos pótlásra és karbantartásra van szükség. A
nevelési év során az óvoda új irodai számítástechnikai eszközöket kapott (asztali számítógép, monitor,
nyomtató), egyéb műszaki cikkek kerültek beszerzésre (szárítógép, porszívó).
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Személyi feltételek
Az óvoda humánerő forrása megfelelő, minden dolgozónk rendelkezik a megfelelő képesítéssel, két
óvodapedagógus fél állásban látta el a nevelői feladatokat, a nyár folyamán felmondott három fiatal
óvodapedagógus családi okok miatt.
Óvodánk helyzete a pedagógus minősítés rendszerében a beszámolási időszakban
Minősítésben elért fokozat
Fokozatot elért fő
Mester
0
Pedagógus II
1
Pedagógus I
3
Gyakornok
5
Szülői elégedettségmérés eredménye
Online felületen elégedettség mérő kérdőív kitöltésére kértük a kedves szülőket a 2020-21 nevelési
évre vonatkozóan.
A kérdőív kérdései megegyeznek az Oktatási Hivatal óvodák számára készült Önértékelési
kézikönyvének 2021. január 1. napjától hatályos, intézményekre vonatkozó kérdéseivel.
Válaszlehetőségek:
5 = Teljesen elégedett vagyok
4 = Többnyire elégedett vagyok
3 = Elégedett is vagyok meg nem is
2 = Többnyire nem vagyok elégedett
1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett
Kérdések:
1. Az intézményben a gyermekek viselkedése a felnőttekkel és a csoporttársakkal kulturált, udvarias.
2. Gyermekem szokás szabályrendszerének az ellenőrzése rendszeres.
3. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról.
4. Az óvoda segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit.
5. Az óvoda eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket.
6. Az óvoda lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.
7. Az óvoda ösztönzi a gyermekek önzetlen együttműködését.
8. Az óvoda fejleszti a gyermekek testi, szellemi, érzelmi képességeit.
9. Az óvoda hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek (kirándulás, színház, múzeumi
programok stb.) szervezésére.
10. Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére.
11. Az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, rendszeres mozgásra, szabad
levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges táplálkozásra, személyes higiéniára.
12. Az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását.
13. Az óvodában a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy
az adott értékrendet kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket örömmel
megéljék.
14. Az óvodának jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik munkájukat.
15. Az óvodával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az óvodával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.
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Ennek eredményét a következő táblázat mutatja:
Válaszlehetőségek
5
4
1. Az intézményben a
gyermekek
viselkedése a
felnőttekkel és a
csoporttársakkal
kulturált, udvarias
2. Gyermekem szokás
szabályrendszerének
az ellenőrzése
rendszeres.
3. Szülőként
megfelelő
visszajelzést kapok
gyermekem
előrehaladásáról
4. Az óvoda segíti
gyermekemet, hogy
megismerje és
fejlessze képességeit.
5. Az óvoda
eredményesen segíti a
lemaradó
gyermekeket.
6. Az óvoda
lehetőséget teremt a
tehetség
kibontakoztatására.
7. Az óvoda ösztönzi
a gyermekek önzetlen
együttműködését
8. Az óvoda fejleszti a
gyermekek testi,
szellemi, érzelmi
képességeit.
9.Az óvoda hangsúlyt
fektet az óvodán
kívüli tevékenységek
(kirándulás, színház,
múzeumi programok
stb.) szervezésére.
10. Az óvoda
hangsúlyt fektet a
gyermekek
környezettudatos
nevelésére.
11. Az óvoda
hangsúlyt fektet az
egészséges életmódra
nevelésre, rendszeres
mozgásra, szabad
levegőn való
tartózkodásra,
délutáni pihenésre,

3

2

1

összesen
(fő)

70,00 %
35

20,00 %
10

10,00 %
5

0,00 %
0

0,00 %
0

50

80,00 %
40

16,00 %
8

4,00 %
2

0,00 %
0

0,00%
0

50

72,00 %
36

16,00 %
8

12,00 %
6

0,00%
0

0,00%
0

50

80,00 %
40

12,00 %
6

8,00 %
4

0,00%
0

0,00%
0

50

80,00 %
40

16,00 %
8

2,00 %
1

2,00 %
1

0,00%
0

50

72,00 %
36

20,00 %
10

4,00 %
2

2,00 %
1

2,00%
1

50

80,00 %
40

16,00 %
8

4,00 %
2

0,00%
0

0,00%
0

50

84,00 %
42

10,00 %
5

4,00 %
2

2,00 %
1

0,00%
0

50

56,00 %
28

20,00 %
10

12,00 %
6

4,00 %
2

8,00 %
4

50

78,00 %
39

20,00 %
10

2,00 %
1

0,00%
0

0,00%
0

50

84,00 %
42

14,00 %
7

2,00 %
1

0,00%
0

0,00%
0

50
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egészséges
táplálkozásra,
személyes higiéniára.
12. Az óvoda
fontosnak tartja a
nemzeti
hagyományok
megismertetését, a
magyarságtudat,
hazaszeretet
kialakítását.
13. Az óvodában a
gyermekek
megismerik az
erkölcsi normákat,
képessé válhatnak
arra, hogy az adott
értékrendet kövessék,
a hozzá kapcsolódó
ünnepeket,
megemlékezéseket
örömmel megéljék.
14. Az óvodának jó a
hírneve, jól képzett
pedagógusok magas
színvonalon végzik
munkájukat.
15. Az óvodával való
kapcsolattartás formái
megfelelőek,
hatékonyan biztosítják
a szülők számára,
hogy hozzájussanak
az óvodával és a
gyermekükkel
kapcsolatos
információkhoz.
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A legjobb elért eredmény szerint a kitöltő szülők 88 %-a teljesen elégedett azzal, hogy az óvodában a
gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy az adott értékrendet
kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket örömmel megéljék.
A legrosszabb elért eredmény szerint a kitöltő szülők 8 %-a egyáltalán nem elégedett azzal, ahogy az
óvoda hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek (kirándulás, színház, múzeumi programok
stb.) szervezésére.
Ennek oka a sajnos már második éve tartó rendkívüli vírushelyzet, ami miatt olyan szigorú
korlátozásokat kellett betartanunk, ami nem tette lehetővé sem a csoportos kirándulások, sem a
legtöbb rendezvényünk megtartását. Bízunk abban, hogy ez a későbbiekben ez a helyzet
normalizálódik és a szülők elégedettsége is emelkedni fog ezen a területen.
Nyári élet értékelése
Óvodánkban a rendkívüli vírushelyzet feloldásakor ismét létszámkorlátozás nélkül fogadtuk a
gyermekeket. Legfontosabb feladatunk az egészségmegőrzés volt, és hogy a nyári napokat óvodában
töltő gyermekek számára sok érdekes tevékenységet kínáljunk.
A fákkal teli, árnyékos udvar, a napkrém használata, a gyakori vízivás mellett vizes, pancsolós
játéklehetőségek is segítették a meleg időjárás elviselését.
Az udvaron asztaloknál rajzolhattak, festhettek, hajtogathattak, ragaszthattak a gyerekek. Sok
lehetőségük volt mozgásos játékra, az állandó udvari játékszereken kívül sokat kerékpároztak,
rollereztek, labdáztak.
Akinek inkább az elmélyült, nyugalmasabb, csendesebb játékra volt igénye, az a fűre tett szőnyegen
könyvet nézegethetett, építhetett, kirakózhatott kedvére. Minden nap részesültek a mesehallgatás
élményében is.
Július 26- augusztus 8-ig nyári nagy takarítási szünet lehetőséget biztosított az óvoda teljes
fertőtlenítésére, takarítására.
A nyári időszakban több iskolából is érkeztek diákok a Móra Ferenc Csicsergő Óvodába.
Minden évben szívesen látjuk őket, hiszen nagy segítséget jelentenek számunkra.
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Közösségi szolgálat
Iskola neve
Deák Ferenc Gimnázium
Szent Benedek Technikum Szakképzési
Iskola és Szakközépiskola
SZTE Ságvári Gimnázium
Vedres István Technikum
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SZKTT Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
tagintézményi szakmai munkaközösségi beszámolója
2020/2021-es nevelési évre
1.
A tanévnyitó értekezletünkön 3 új óvodapedagógust köszönthettünk körünkben, ezért az ő
bemutatásuk, megismerésük volt az egyik fontos cél. Mind e mellett ismertettük a munkaközösség
tagjainak feladatait, a nevelési év programjait, azok menetét.
2.
Az Egészség hét megszervezése, a települési hagyományokhoz igazodva. A szülők és külső
partnerek bevonása, programok összehangolása, egyeztetés a résztvevőkkel – fogorvossal, védőnőkkel, „Teddy Mackó Kórház”-zal.
2020. 10. 12-16.
A programokat csak részben tudtuk megvalósítani, a rendkívüli vírushelyzet miatt külső partnerek és a
szülők bevonására nem volt lehetőségünk.
A nagycsoportosok egészségügyi vetélkedőn mutathatták be, mennyi fontos dolgot tanultak az
egészséges életmódról, táplálkozásról és a mozgás fontos szerepéről.
3.
Papírgyűjtés az őszi és a tavaszi félévben a szülők, családok és a település lakóinak bevonásával.
2020. 09. 16.
2021. 03. 08-09.
Sok papír gyűlt össze a konténerekbe, melyeket a megbeszéltek szerint ki- és el- is szállított a
vállalkozó. Az esemény kapcsán a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel álltunk
kapcsolatban.
4.
Környezetvédelmi vetélkedő és sportnap szervezése
2020. 10. 30.
A projekt megvalósításával az óvoda részt vett a helyi önkormányzat által szervezett „Helyi
klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Deszken” című pályázatban (KEHOP-1.2.1-18-201800042). Az óvoda is csatlakozott a pályázathoz, ezért a gyermekeknek interaktív projekthetet
szerveztünk, amelynek lezárásaként egy nagy mozgásos vetélkedőt tartottunk a sportpályán. Egy
térkép segítségével 5-6 fős csoportokban különböző állomásokon próbálhatták ki a gyerekek
ügyességüket, kitartásukat. A feladatok kapcsolódtak az egész héten feldolgozott témákhoz. A
vetélkedő során újrahasznosítható alapanyagokat használtunk fel: újságpapírok, PET-palackok,
hulladékok és tojástartók.
A program sikeres volt, hiszen a gyermekek számára változatos tevékenységeket tudtunk felkínálni,
amelyek még tovább színesítették a gyermekek óvodai életét.
IV. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása feladat-ellátása
Kistérségi Iroda tevékenysége
Tevékenysége a munkaszervezeti feladatok ellátásán, az intézményi feladatok összehangolásán és
szervezésén túl, elsősorban a kistérségi közös pályázatok elkészítése, koordinálása, lebonyolítása és az
ezzel kapcsolatos szervező, stratégiai döntés-előkészítő feladatok ellátása a továbbiakban is a
kistérségi iroda kiemelt feladata.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 8 db pályázatot nyújtott be az általa fenntartott Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény telephelyeinek felújítása, bővítése,
akadálymentesítése, valamint egy főzőkonyha (Kálvária 45.) átalakítása, 1000 adagosra történő
bővítése céljából, melyekre támogatást nyert a „Területfejlesztési Operatív Programban, a TOP-6.6.215 és a TOP-6.6.2-16 kódszámú pályázatok keretében. A 2021. évben ezen pályázatok keretében
befejeződtek a beruházások és a beszerzések, a kistérségi iroda projektmenedzserei által koordinált
pályázatok lezárultak.
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Az említett pályázatok az alábbiak:
Támogatási kérelem
Pályázat címe
száma
1. TOP-6.6.2-16-SG1-2017- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
00001
bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Kaszás utcai
telephelyén
2. TOP-6.6.2-15-SG1-2016- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
00002
bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Alsókikötő
sori telephelyén
3. TOP-6.6.2-15-SG1-2016- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
00003
bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Gáspár
Zoltán utcai telephelyén
4. TOP-6.6.2-15-SG1-2016- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
00004
bővítése,
fejlesztése
az
SZKTT
ESZI
Kereszttöltés utcai telephelyén
5. TOP-6.6.2-15-SG1-2016- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
00005
bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Dáni János
utcai telephelyén
6. TOP-6.6.2-15-SG1-2016- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
00006
bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Kossuth
Lajos sugárúti telephelyén
7. TOP-6.6.2-15-SG1-2016- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
00007
bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Bölcs utcai
telephelyén
8. TOP-6.6.2-15-SG1-2016- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
00008
bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Kálvária
sugárúti telephelyén

Épület típusa
új
különálló
épület
panelház
földszintjén
panelház
földszintjén
panelház
földszintjén
régi építésű
társasház
földszintjén
panelház
földszintjén
régi különálló
épület
épületegyüttes
része

V. Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet
A Szegedi Orvosi Ügyelet az Országos Mentőszolgálathoz integráltan 1996. óta működik. Az orvosi
ügyelet működése során folyamatosan kapcsolódtak a környező települések, amelyek jelenleg a
kistérségnek a tagjai. Az ismert előnyöknek a kiaknázása érdekében tartjuk előnyösnek a Kistérségi
Központi Orvosi Ügyelet megalakítását, feladatainak megszervezését, illetve a feladat-ellátáshoz
szükséges eszközök beszerzését, ezáltal a tevékenység hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételét. A
Társulás és az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) együttműködésében működtetett
központi orvosi ügyelet a tárgyi feltételek tekintetében mindenben megfelel a hatályos jogszabályok
rendelkezéseinek. Az ügyeleti ellátás – felnőtt és gyermek lakossági ügyelet - az OMSZ Szeged,
Kossuth Lajos sugárúti telephelyén, az ellátottak által jól megközelíthető módon, frekventált helyen
biztosított hétköznapokon 16.00 órától, reggel 8.00 óráig, pihenő- és munkaszüneti napokon 24
órában, az erre a célra kialakított rendelőkben.
Az orvosi ügyeleti feladatok ellátáshoz 3 db, megkülönböztető jelzéssel ellátott, átlagon felüli
felszereltségű Toyota RAV4 típusú terepjáró személygépkocsi áll az orvosok rendelkezésére.
A diszpécserszolgálatot – a sürgősségi hívásfogadó központ (SHFK) – az együttműködés keretében az
OMSZ működteti, a mentésirányító rendszer korszerű és hatékony döntéstámogató-feladatallokáló
rendszerrel ellátott.
Ügyeleti szolgálatonként egyidejűleg 4 fő orvos, 2 fő asszisztens, 2 fő gépjárművezető dolgozik, mely
létszám pihenő- és munkaszüneti napokon 1 fő orvossal és 1 fő gépjárművezetővel egészül ki.
A felnőtt- és a gyermek betegek ellátásában közreműködő orvosok, továbbá az asszisztensek
valamennyien megfelelnek a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.5.) EüM. rendeletben foglalt előírásoknak. A gépjárművezetők nagy mentési tapasztalattal
rendelkező munkatársak, akik az ügyeletes orvosnak segítséget is nyújtanak a helyszíni ellátásban.
Jelenleg kb. 185 orvossal rendelkezik a társulás közreműködői szerződéssel, valamint ezen felül
gépjárművezetőkkel és orvosi asszisztensekkel (ápolókkal) kötött megbízási szerződésekkel.
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A kistérségi orvosi ügyelethez tartozó háziorvosi körzetek, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásához
tartozó 12 település: Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz,
Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó, valamint Bordány és Forráskút község, lakosságának
alapellátási szintű sürgősségi – az ügyeleti körzethatárokon belül a rendelőben megjelenő betegek
ellátása, a beteg otthonában történő – ellátása.
A Társulás, mint finanszírozott szolgáltató közvetlenül teljesíti a személyes közreműködők díjazását,
az együttműködési szerződés rendelkezései szerint, az OMSZ teljesítés igazolásának megfelelően, a
havi rendszeres üzemeltetési díjat pedig a mentőszolgálat számlájára utalja a Társulás, melynek
felhasználásáról tételes elszámolás készül. Tekintve, hogy a források felhasználása rendszeresen
ellenőrzött a szerződő felek részéről, az elszámolás pontosan nyomon követhető és átlátható. Az
ügyeleti ellátás finanszírozására az egészségügyi szolgáltatások Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19. § szerint kerül sor, a NEAK az ügyeleti szolgáltatás
finanszírozására szerződést kötött a Társulással, mint szolgáltatóval, az önkormányzat feladat
átadási/átvállalási szerződés alapján, illetve a működési engedélye szerint.
A díjazás alapösszege: 42 Ft/fő, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi területéhez
tartozó lakosságszám alapján az alábbiak szerint változik:
A díjazás az alapösszegnek a lakosságszám alapján számított
a) 3,1 területi szorzóval megemelt mértéke a 3000 alatti lakosságszámú,
b) 2,3 területi szorzóval megemelt mértéke a 3 001-20 000 közötti lakosságszámú,
c) 1,7 területi szorzóval megemelt mértéke a 20 001-40 000 közötti lakosságszámú,
d) 1,4 területi szorzóval megemelt mértéke a 40 001-80 000 közötti lakosságszámú
települési önkormányzatok esetében;
A fenti szorzókkal kiszámított összes díj levonása után fennmaradó keretösszegből kerül
megállapításra a 80 000 fő feletti lakosságszámnál a díjazás mértéke, amely nem lehet kevesebb az
alapösszeg 75 százalékánál, és nem haladhatja meg a díjazás alapösszegének a) - d) pontban
meghatározott területi szorzóval növelt összegének 98 százalékát.
A területi szorzókon túl a Társulás további szorzókra/többlet forrásra is jogosult a hivatkozott Korm.
rendelet 19. § (4) bek. alapján, tekintve, hogy a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött
megállapodás szerint ügyeleti időben közös diszpécserszolgálatot tart fenn, további 10%-kal megemelt
ügyeleti díjazásra jogosult. A NEAK általi finanszírozás 2021-ben átlagosan havi 13 910 417 Ft-os
bevételt jelentett, amely 2019-es összeghez képest változott, egyrészt csökkent a gyermekorvosi
ügyeleti feladatok SZTE-hez történő kerülése okán, illetve a megemelt finanszírozás kapcsán
növekedett, amelyet a NEAK az államháztartás finanszírozási rendje szerint utal minden hónapban.
A Társulási Tanács első ízben 2019. szeptember 01. napjától állapította meg az orvosi ügyeleti
ellátásban résztvevő települési önkormányzatok által fizetendő saját pénzügyi hozzájárulás összegét, a
NEAK finanszírozásból nem teljesülő forrás biztosítására, melyet a feladatellátásban részvevő
önkormányzatok lakosságszám arányában finanszíroznak.
A szeptember 1-től fizetett hozzájárulások összegén 2019-hez képest nem kívántunk változtatni az a
2020-as évben a felülvizsgálat időpontjáig, az alábbiak szerint alakult Deszk esetében:
Orvosi Ügyelet Települési Hozzájárulás
Deszk község

Megosztási
arány
1,87%

Lakosságszám
(2019.01.01.)
3909

Havonta fizetendő
hozzájárulás összege
71 772,42 Ft

VI. A 2022. évi tervekről
A továbbiakban is alapvető célkitűzés, hogy a különböző pályázati lehetőségek kihasználásával is
minimalizálja a közös feladatokhoz az önkormányzatok hozzájárulását a kistérségi szervezet, ezt a
célkitűzést jól tükrözi a saját bevételek alakulása, az a törekvés miszerint a saját szervezeteken kívül a
külső szervezetek is megkeresésre kerülnek a pályázati tevekénységgel kapcsolatban, valamint az a
tény, hogy a társulások részére fizetendő tagdíj összege évek óta nem változott.
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Az aktuális, önkormányzatokat érintő pályázatokról, melyek elkészítését, projektmenedzsmentjét, a
szükséges tanulmány megírását vállalja a kistérségi szervezet, a pályázat előkészítésével kapcsolatos
teendők ellátásától egészen a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételéig, továbbá a
benyújtandó pályázattal összefüggésben szükséges dokumentumokat, megállapodásokat elkészítését is
vállalja, illetve amennyiben arra igény merül fel a teljes pályázat lebonyolítását és után követését is.
Kiemelt feladata a továbbiakban is Társulásnak a kistérségi fenntartásban működő intézményekkel
kapcsolatos szervező, stratégiai döntés-előkészítő feladatok hatékony ellátása. A 2022. évben tovább
folytatja az elkezdett feladat-ellátásokat a kistérségi szervezet, fogadja a társult települések
jóváhagyásával azokat, akik csatlakozni kívánnak, azonban a feladatok minél hatékonyabb,
gazdaságosabb ellátására törekedve hozza meg a döntést a társulási tanács. Koordinálja az esetleges
intézményi átszervezéseket, valamennyi működési engedélyeztetési folyamat lebonyolítását, valamint
új tevékenységek kistérségi szervezeten belül történő meg szervezését, mint például a fogorvosi
ügyeleti feladatok ellátása. Kiemelt figyelmet kíván fordítani a kistérségi újság – SZEGEDI
KISTÉRSÉGI HÍREK – további megjelentetésére is a Társulás, ugyan kisebb példányszámban. A
belső ellenőrzési tevékenységet a továbbiakban is a kistérség 11 településén ellátja a szervezet.
Ezúton szeretném megköszönni a feladat-ellátásban érintett település polgármesterének,
képviselő-testületének a közös munkához való pozitív hozzáállását és azt a szociális
érzékenységet, együttműködési készséget, amellyel segítették és segítik munkánkat. Várjuk a
szíves megkereséseket a pályázati és az egyéb tanácsadási tevékenységgel és feladatok közös
megszervezésével kapcsolatban.
Kérem a tájékoztató szíves áttanulmányozását, megtárgyalását és szíves elfogadását.
S z e g e d, 2022. 04. 11.

Tisztelettel:
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Koordinációs Központ
Képv.: Dr. Csúcs Áron
igazgató
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Deszk Község Képviselő-testülete
6772 DESZK
Tárgy: Majális - előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Idén a Majális programunkat a Faluház parkjában és a Népi Hagyományőrző Közösségi ház
területén szeretnénk megvalósítani. A rendezvényre Oroszhegy testvértelepülésünkről egy Bethlen
Alap pályázat keretében érkezik 25 fő.
A Majális időpontja: 2022. május 1.
Helyszín: Faluház és parkja
Részletes programtervezet:
10 órától:

főzőverseny baráti társaságoknak, civil szervezeteknek

10 óra:

Falusi szín ünnepélyes átadása a Népi Hagyományőrző Közösségi Házban

10 órától:

MiKi Kupa (focikupa) a Sportcentrumban

10 órától:

arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozások, ugrálóvárak, népi játékok,

gombfoci
13 óra:

Főzőverseny eredményhirdetése

13 óra 30:

MiKi kupa eredményhirdetés

14 óra:

Karate bemutató

14 óra 30:

Kozmosz TE rock and roll bemutatója

15 óra

Csibész Kutyaiskola bemutatója

15.30:

Kedvcsinálók Gólyalábas bohócműsor lufi hajtogatással

17 óra:

Juhász zenekar koncert és táncház a Tiszavirág Néptáncegyüttessel

18 óra 30:

Bánát zenekar koncertje és szerb táncház a Bánát Táncegyüttessel

19 óra 30:

Utcabál

Deszk, 2022. április 8.
Tisztelettel:
Bene Ildikó
igazgató

Ikt.sz.:

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, fax: 571-581, e-mail: ph@deszk.hu
/2022.
Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi
közbeszerzési tervének módosítása

Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti
értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak
megfelelően a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a
74. §-ában állapítja meg a 2022 január 1-jétől 2022. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti
közbeszerzési értékhatárokat.
Ezek az alábbiak:
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.
Deszk Község Önkormányzata TOP_PLUS-1.2.1-CS1-2022-00040 sz. „Élhetőbb Deszk 2022”
című pályázaton sikeresen vett részt. A vonatkozó támogatási szerződés 2022. március 29.
napján aláírásra került.
Az "Élhetőbb Deszk - 2022" projekt keretében 3 célterület lett megjelölve, az alábbi építési
költségekkel (Ft):
"B" tevékenység (sportcentrum felújítása): nettó: 10.329.679,- Áfa: 2.789.013,- bruttó:
13.118.692,"C" tevékenység (Deszki Tánc Háza): nettó 321.128.855,- Áfa: 86.704.790,- bruttó: 407.833.645,"D" tevékenység (kerékpártámaszok): nettó: 24.102.583,- Áfa: 6.507.697,- bruttó: 30.610.280,A fentiek alapján
A fentiek alapján látható, hogy a Táncház építésének kalkulált költsége meghaladja a nemzeti
értékhatárt, így azt szükséges a közbeszerzési tervben feltüntetni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt közbeszerzési tervet
fogadja el.
Deszk, 2022. április 8.
Tisztelettel:
Király László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
………/2022. (IV.12.) önkormányzati határozat
Tárgy: Deszk Község Önkormányzat 2022. évi módosított közbeszerzési tervének elfogadása
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. § (1) bekezdése alapján Deszk Község Önkormányzat 2022. évi módosított
Közbeszerzési Tervét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
1. Képviselő-testület tagjai
2. polgármester
3. jegyző
4. pályázatíró
5. PH- Gazdasági csoport
6. Irattár
K.m.f.

Király László s.k.
polgármester

A kivonat hiteléül:

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

/2022.(IV.12.) önkormányzati határozat melléklete
Időbeli ütemezés
A
közbeszerzés
Irányadó
tárgya és
mennyisége eljárásrend

Tervezett
eljárás
fajtája

az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

szerződés
teljesítésének
várható időpontja
vagy a szerződés
időtartama

2022.

2023.

Sor kerül-e vagy Becsült érték vagy
sor került-e az forrás megjelölése
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére?

I.
Árubeszerzés
II. Építési
beruházás nemzeti, nyílt,
Kbt. 112. § (1)
Deszki Tánc hirdetménnyel
bek.
induló
Háza
megépítése
III.
Szolgáltatásmegrendelés
IV. Építési
koncesszió
V.
Szolgáltatási
koncesszió

nem

nettó 321.128.855,Ft.

Deszk Község Önkormányzat
Polgármesterétől
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Tel.: 62/571-580, 62/571-584, e-mail: ph@deszk.hu
Száma: ………/2022.
Tárgy: SZMSZ módosítása
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
részére
Deszk

Tisztelt Képviselő-testület!
A CSCSMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívással élt
a Képviselő-testület irányába, tekintettel arra, hogy Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2011 (III. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése
„túlszabályozza” a rendkívüli ülés összehívása alapjául szolgáló indítvány tartalmi elemeit. Abban
kizárólag a rendkívüli ülés összehívásának az indokát kell megjeleníteni. A hatályos SZMSZünkben ezen túl bele van foglalva a javasolt napirend, az ülés helye és ideje is. Előbbiekre
tekintettel indokolt ezen elemek kiemelése a szövegből.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek alapján kérem a melléklet rendelet tervezet elfogadását.
Deszk, 2022. április 11.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület
…../2022. (IV.12.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/2011 (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2011 (III. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Hatályát veszti az Ör. 14. § (3) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:
14. § (3) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni. Az
indítványnak tartalmaznia kell a rendkívüli ülés indokát.
2 .§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Király László
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
A rendelet levételének a napja:
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

DESZKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2013. évi L. törvény

INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI RENDSZER
B00 IT BIZTONSÁGI DOKUMENTUMOK LISTÁJA k2022 v2.0
A Szervezet informatikai biztonsági dokumentumainak listája

ID

Szabályozó dokumentum neve

B00

IT Biztonsági dokumentumok listája

B01

Szerződéses partnerek listája

B02

IBSZ hivatkozás: Utolsó módosítás: 2021.06.01.
Módosító: Pálinkás Attila

A IT biztonsági rendszer bevezetése és működtetése során használandó, a hivatal dokumentációs rendszerének részét képző, folyamatosan használt dokumentumok
Forrás
Megjegyzés
Kiadás dátuma Belső verzió Verzió Típus
Kitöltő
Verziókövetést, felülvizsgálatok időpontjait tartalmazza.

2021.06.01

k2022

v1.0

xlsx

Közinformatika

IBSZ 1.2.1

A hivatal informatikai rendszerének üzemeltetésében és
karbantartásában résztvevő cégek, vállalkozók, illetve
magánszemélyek listája.

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

Hivatal

Nyilatkozat az IT biztonsági szabályok elfogadásáról

IBSZ 1.2.1, 3.2.2 (4), 3.5 (4)

Egyben a beleegyezését is jelenti a figyelésbe és rögzítésbe.

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Hivatal

B03

Információbiztonsági felhasználói szabályzat (IFSZ)

IBSZ 1.2.1

Az IBSZ felhasználókra vonatkozó kivonata.

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B04

IT Biztonsági Felelős megbízása

IBSZ 1.4.1, 1.4.2

A hatósági tájékoztatást tartalmaznia kell! Feladatlista is.

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Jegyző

A szervezet ITB stratégiája a rövid-, közép-, és hosszútávú ITB
tervekkel.

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

2021.01.01
2021.01.01

k2022
k2022

v1.0
v1.0

docx
docx

Közinformatika
Közinformatika

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

Kockázatok feltárása.

2021.01.01
2021.01.01

k2022
k2022

v1.0
v1.0

xlsx
xlsx

Közinformatika
Közinformatika

IBSZ 1.4.1, 5.2

Tartalmaznia kell az incidens kezelését és az érintettek
értesítését is!

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

Rendszergazda

B11 IT Biztonsági auditjelentés és intézkedési tervek
B112 IBR helyszíni felmérés jegyzőkönyve

IBSZ 1.5

Belső audit. Mellékletei az intézkedési tervek.

2021.01.01
2021.01.01

k2022
k2022

v1.0
v1.0

docx
xlsx

Közinformatika
Közinformatika

B12

IBSZ 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.9.2

A licenszszámot, a felelőst, a biztonsági oszályt tartalmaznia
kell.

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

Hivatal

Az évenkénti kötelező IT biztonsági alapoktatás tesztje. Új
belépőknek is!

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

Közinformatika

B05

Információbiztonsági stratégia (IBS)

IBSZ 1.4.1, 2.2

B06
B07

Információbiztonsági politika (IBP)
Információbiztonsági szabályzat (IBSZ)

IBSZ 1.4.1, 2.1, 2.6 (2)
IBSZ 1.4.1

B08

IT biztonsági oktatási terv és napló

IBSZ 1.4.1, 1.5, 2.5, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.2 (2),
3.2.3

B09 IT Kockázatelemzési sztabályzat
B09-1 IT Kockázatelemzés
B10

IT biztonsági események naplója

IT elemek leltára és biztonsági besorolása

B13

IT biztonsági oktatás tesztje

B14

Titoktartási nyilatkozat

IBSZ 1.4.1
IBSZ 1.4.1

IBSZ 1.4.1, 1.5, 2.5, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.2 (2),
3.2.3
IBSZ 2.5, 3.1.2

B15

Hozzáférések igénylése és letiltása

IBSZ 2.5, 3.4.1 (3), 3.4.3 (3)

B16

Információbiztonsági Szabályozó Rendszer Kihirdetése IBSZ 2.4.

B17

Rendszerbiztonsági terv

A szervezet ITB politikája. (Nem kötelező.)
Az évenkénti kötelező IT biztonsági alapoktatás tematikája és
jelenléti íve. Tartalmazza a résztvevők körét, az
oktatás/képzés témakörét és követelményeit. Új dolgozóknak
akár egyenként.
Kockázatok meghatározása és elemzése

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Hivatal

IBF jóváhagyja, felhasználói nyilatkozat a rendszerre
vonatkozó biztonsági szabályokról és betartásukról

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

Hivatal

jegyzői utasítás a dokumentáció kihírdetése

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Jegyző

IBSZ 2.7

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

k2022

v1.0

docx

Hivatal

B18

Beszerzési eljárásrend*

IBSZ 2.9.1

Szinkronizálandó a meglévővel! Általában "Közbeszerzési
szabályzat" van, azt is ki lehet bővíteni.

B19

Fizikai védelmi eljárásrend

IBSZ 3.1.1 (1), IBSZ 4.2.2

Az alapkonfiguráció frissítését is tartalmaznia kell 2. szinten.
Szinkronizálandó a meglévő őrszabályzattal, vagy hasonlóval!

B20

Tűzvédelmi szabályzat*

IBSZ 3.1.1 (3)

Épületüzemeltető és használó közös, törvényi feladata.

B21

Idegen eszköz használatának engedélyezése

IBSZ 3.1.1 (5)

Pl. karbantartó.

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Jegyző

B22

IT eszköz kiviteli-behozatali engedélye

IBSZ 3.1.1 (6), 4.8.2

Karbantartáskor is használni kell.

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Jegyző

Megjegyzés

Dokumentumgazda

V.S.2017.K2

B23
B24
B25

Belépésre jogosultak
Azonosító kártya
Szerverszoba belépési nyilvántartás

IBSZ 3.1.2 (2) (8)
IBSZ 3.1.2 (2)
IBSZ 3.1.2 (7)

B26

Felvételi eljárásrend*

IBSZ 3.2.1

2021.01.01
2021.01.01
2021.01.01

k2022
k2022
k2022

v1.0
v1.0
v1.0

xlsx
docx
xlsx

Hivatal
Hivatal
Rendszergazda

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Jegyző

Karbantartók, partnerek.

2021.01.01
2021.01.01

k2022
k2022

v1.0
v1.0

docx
xlsx

Jegyző
Hivatal

Kinek mihez van joga, mikor kapta és mikor vizsgáltuk felül
(évente egyszer kell).

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

Jegyző

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

Rendszergazda

Szinkronizálandó a meglévővel! Pl. a Közszolgálati
Szabályzattal.

B28
B29

IT biztonsági fegyelmi eljárás kezdeményezése és
jegyzőkönyve
IT eszközök használatba adása és visszavétele
Szervezeten kívüli felhasználók jogosultságai

B30

Felhasználó fiókok kiosztása és felülvizsgálata

IBSZ 3.4.2 (9)

B31

Telepíthető „nem szakalkalmazások” listája

IBSZ 3.5 (3)

B32

Konfigurációkezelési eljárásrend és alapkonfigurációk

IBSZ 4.2.2 (1)

A minimum -elv alapján.

2021.06.01

k2022

v1.0

xlsx

Közinformatika

B33

Kötelező konfigurációs beállítások ellenőrző listája

IBSZ 4.2.2 (3)

A minimum -elv alapján.

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

Rendszergazda

B34

IT eszköz kivonási kérelem és engedély

IBSZ 4.3.1

Admin jogra feljogosító nyilatkozat a belső rendszert nem
használó önkormányzati eszközökre (pl. képviselői notebook)

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Jegyző

B35
B36

Mobil adattárolók nyilvántartása
IBSZ 4.4.1, 4.4.2 (1)
Informatikai Működésfolytonossági és Katasztrófa-elhárítási
IBSZTerv
4.5, 4.7, 5.5 (7)

Rendszerenként.

2021.01.01
2021.01.01

k2022
k2022

v1.0
v1.0

xlsx
docx

B37

Mentési rend és visszaállítási tesztek

IBSZ 4.6, 4.6.2, 4.6.3

Napi, heti, időszakos mentések ütemezése és a visszaállítási
tesztek dokumentációja.

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

B38
B39

Mentési eljárásrend
Karbantartási rend

IBSZ 4.6, 4.6.2, 4.6.3
IBSZ 4.8.2

Kötelezően elvégzendő karbantartások ütemterve

2021.06.01
2021.01.01

k2022
k2022

v1.0
v1.0

xlsx
docx

Hivatal
Közinformatika
Közinformatika Hivatal
Közinformatika
Közinformatika

B39

Karbantartási eljárásrend

IBSZ 4.8.2

Kötelezően elvégzendő karbantartások eljárásrendje

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Rendszergazda

IBSZ 4.8.2

A karbantartások naplózása. A keletkező dokumentációt
csatolni kell.

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

Rendszergazda

IBSZ 5.2.1

Havi vagy negyedéves jelentés az automatikus
rendszerfelügyeleti naplókról.

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Rendszergazda

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B27

B40
B41

Karbantartási napló
Rendszerfelügyeleti információs jelentés

IBSZ 3.2.4
IBSZ 3.2.5 (2), 3.1.1 (6), 3.4.1 (9)
IBSZ 3.3.3

IT eszközök használatba adása és visszavétele

CD, DVD, FDD-ről nem kell; jogokat is rögzíteni kell

B42

Incidens-felülvizsgálati jelentés

IBSZ 5.3.1

Éves jelentés az előfordult incidensek kezeléséről és az
intézkedésekről.

B43

Naplóelemzés-jelentés

IBSZ 5.4

Legalább kéthetente elemezni kell és azt dokumentálni.

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Rendszergazda

B44

Aktuális tűzfal-konfiguráció

IBSZ 6.2

Tűzfalkonfiguráció és változásengedélyezés.

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

Rendszergazda

B45

Naplófájlok listája

IBSZ 5.4.1

Az elemzésre kijelölt naplóállományok listája (szerver, tűzfal,
stb.)

2021.01.01

k2022

v1.0

xlsx

Rendszergazda

B46

Rendszer- és információsértetlenségre vonatkozó
eljárásrend

IBSZ 3.3.11.2.,3.3.11.1.1.,3.3.11.1.2.,

Rendszer védelmi és szoftver kezelési , javítási csomagok
kezelésének, feladatainak szabályozása

2021.06.01

k2022

v1.0

docx

Rendszergazda

B47

Rendszer kommunikáció védelmi eljárás rend

IBSZ 6., 6.1.,6.2., 6.3.,6.4., 6.5., 6.6.,

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B48

Eseménykezelési eljárásrend k2021 v1.0.docx

2015/41 BM rendelet

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B49

Ellenőrzési Terv k2021 v1.0.docx

2015/41 BM rendelet

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B50

Biztonság értékelési eljárásrend

IBSZ 2.10.

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2020.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B50

Biztonság értékelési melléklet értékelő tábla -táblázat

IBSZ 2.10.

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B51

Biztonsági mérések eljárásrendje

IBSZ hivatkozás: 1.3.

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.06.01

k2022

v1.0

docx

Rendszergazda

B52

Képzési eljárásrend

IBSZ hivatkozás: 2.11.,2.12.,3.2.2.,3.2.3.,

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.06.01

k2022

v1.0

docx

Jegyző

B53

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Info Tv.

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

V.S.2017.K2

B54

IT költség és haszonelemzési módszertan

2015/41 BM rendelet

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.01.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B55

Eljárásrend munkaviszony-jogviszony megszűnése
esetén

IBSZ 3.2.5

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.05.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B56

Adathordozók védelmére vonatkozó eljárásrend

IBSZ 4.4

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.05.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B57

Hitelesítési és hálózatbiztonsági eljárásrend

IBSZ hivatkozás:3.3.,3.3.1.,3.3.2.,3.4.,3.4.4.,

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.06.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B58

Hozzáférés ellenőrzés eljárásrend

IBSZ hivatkozás: 3.4., 3.4.1., 3.4.3.3.,

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.06.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

B59

Személybiztonsági eljárásrend

IBSZ hivatkozás:3.2.

Évente, vagy jogszabályváltozás esetén felülvizsgálandó

2021.06.01

k2022

v1.0

docx

Közinformatika

Id

Szabályozó dokumentum neve

Forrás

A IT biztonsági rendszer bevezetése során használt (egyszeri) dokumentumok
Megjegyzés
Kiadás dátuma

B112 IBR helyszíni felmérés kérdőíve

-

Felmérés

B113 Projektzáró teljesítésigazolás

-

Teljesítés igazolása

Verzió Típus

Kitöltő

Megjegyzés

Dokumentumgazda

2020.01.01

k2020

v1.0

xlsx KÖZINFORMATIKA egyszeri

KÖZINFORMATIKA

2021.01.01

k2021

v1.0

docx KÖZINFORMATIKA egyszeri

KÖZINFORMATIKA

* A jelölt eljárásrend kiváltható a meglévővel, de akkor jelen dokumentumnak azokat a dokumentumokat kell tartalmaznia!
Deszk, 2022.04.20.
Átadó :
Pálinkás Attila
Információ Biztonsági Csoportvezető

V.S.2017.K2

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Tel.: 62/571-580, 62/571-584, e-mail: ph@deszk.hu
Ikt.sz.: ……..

Tárgy: Csatlakozás a Magyar Falu pályázatokhoz

1. Magyar Falu Program - „Út, híd, kerékpárfogalmi létesítmény, vízelvezető rendszer
építése/felújítása”
pályázati kiírás
MFP-UHK/2022
A rendelkezésre álló forrás: 20 000 000 000 forint.
A pályázat célja, támogatható tevékenységek
Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó
lakosságszámú települések önkormányzatai/ önkormányzatok társulásai tulajdonában lévő
belterületi és külterületi utak, hidak, azok környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető
rendszerek, kerékpárforgalmi létesítmények építésére, felújítására, valamint a Magyar Állam
tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő belterületi
kerékpárforgalmi létesítmények felújítására.
Pályázók köre:
-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a
települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2020. január 1. napján a
Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
-Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés
helye szerinti tagtelepülésen (projekt megvalósulási helyszínén) az állandó lakosságszám 5000 fő,
és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
Pályázat benyújtása: 2022. január 03. napja és 2022. február 08. között van lehetőség
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 45 000 000 forint
Támogatási összeg finanszírozása: A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: max. 18 hónap
1.)Önállóan támogatható, tevékenységek
Belterületi és/vagy külterületi:
-utak építése, felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal
vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása;
-hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
-kerékpárforgalmi létesítmények építése, felújítása az alábbiak szerint:

-az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi kerékpárforgalmi
létesítmények építése és felújítása;
-a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő
kizárólag belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítása. Kerékpárforgalmi létesítmények
tekintetében a jelen kiírás a meglévők felújítását és az újonnan létesítendő kerékpárforgalmi
létesítmények szilárd burkolattal (aszfalt, műemléki környezet esetén pedig szabályosan lerakott
kő vagy műkő burkolattal) történő kiépítését támogatja.
-önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények környezetében lévő
nyílt és zárt vízelvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése, kialakítása. Jelen
tevékenységcsoportra a 2.1.2. - Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek - pontban
szerepeltetett 6 millió Ft-os korlát nem vonatkozik. Amennyiben jelen önállóan támogatható
tevékenység tekintetében került támogatási igény benyújtásra, úgy az „önállóan nem támogatható,
választható tevékenységek” 2.1.2. a.) pontjában szereplő - műtárgyak felújítása, korszerűsítése ugyanezen tevékenységre nem igényelhető „duplán” támogatás.
A Pályázó a pályázat keretében egy vagy több, fizikailag összefüggő vagy nem összefüggő út
és/vagy híd, vagy kerékpárforgalmi létesítmény, vagy nyílt és zárt vízelvezető rendszerek
építésére, felújítására, fejlesztésére és az ezekhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást.
2.)Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
1.) az összes elszámolható költségre vetítve összesen legfeljebb 6 millió forint összeghatárig
támogathatóak
a) a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése
b) kizárólag a „nyílt és zárt vízelvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése, kialakítása”
tevékenység megvalósítása esetén kérelmezhető, ahhoz kapcsolódó, a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 47.§ 14. pontjában foglalt útcsatlakozás;
c) út, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása,
korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő
létesítmények felújítása);
d) kerékpárforgalmi létesítmény tartozékainak (pl. kerékpárforgalmi létesítményhez tartozó közúti
jelzőtábla, pihenőhely, biztonsági berendezés) felújítása, korszerűsítése;
e) komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés,
lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés, átereszek felújítása,
balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója,
rézsűk, útpadka, szegély kialakítása);
f) a jelen kiírás - 2.1.1. pontja alapján - önállóan támogatható tevékenységei által megvalósított
beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák;
g) jelen kiírás 2.1.1. pontja alapján a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó,
önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása;
h) a fejlesztéssel érintett út és kerékpárforgalmi létesítmény által közvetlenül érintett területen, a
beruházás során sérült vagy érintett közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület
helyreállítása;
i) kerékpárforgalmi létesítmény építése, fejlesztése esetén szakértői vélemény által alátámasztott
esetben támogatható keresztező közmű kiváltása, áthelyezése, illetve engedélyezéshez kötötten
párhuzamos csapadékvíz csatorna kiépítése;
j) a fejlesztéssel érintett út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény esetén a megvilágításához
kapcsolódó beszerzések közül kizárólag az átkelések biztonságát fokozó (pl. közlekedési
útvonalak kereszteződésénél) megvilágítások beszerzése és elhelyezése;

k) eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
l) a kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége;
2.) az összes elszámolható költségre vetítve legfeljebb 7%-os támogathatóság
a) előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása,
műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások
költsége, közbeszerzési eljárás költségei);
b) a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt
menedzsment költsége).
3.Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
-Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
Az út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények vízelvezető rendszer építése, felújítása esetén be kell
tartani a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat, amelyet a jelen kiírás 5. számú melléklete
tartalmaz.
4. A pályázat keretében tervezett tevékenység:
A projekt keretében Deszk Község Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő rossz állapotú
utak kutyázását, valamint meglévő, mart aszfaltos útburkolatok felújítását tervezzük.
Az útfelújítással érintett szakaszok az alábbiak:
Deszk Kossuth u., Kossuth köz, Tisza u., Jakabb Gy. u. Mikszáth K. u., Bálint S. u., Tömörkény
u.
A tervezett felújítási tevékenységek a következők:
- kátyúzás
- mart aszfaltozás
- útjavítás,
- nemes padka kialakítása.
A megvalósítás tervezett dátuma: 2022.05.01-2022.12.31
A megpályázandó összeg: 12.500.000,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%

2. Magyar Falu Program: „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”
pályázati kiírás
MFP-ÖTIK/2022/1

1.) Pályázati kategóriák:
- MFP-ÖTIK/2021/1 - Faluházak fejlesztése
- MFP-ÖTIK/2021/2 – Bölcsődeépületek felújítása, korszerűsítése, átalakítása
- MFP-ÖTIK/2021/3 – Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése
- MFP-ÖTIK/2021/4 - Orvosi rendelők fejlesztése, építése
- MFP-ÖTIK/2021/5 - Közösségi terek fejlesztése
- MFP-ÖTIK/2021/6 – Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására
alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása
2.) A pályázat keretében tervezett tevékenység:
Az MFP-ÖTIK/2021/1 - Faluházak fejlesztése c. kiírás keretében a Deszk Község
Önkormányzata tulajdonában lévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló, funkcionálisan
többcélú épület, a Deszk, Tempfli tér 8. szám alatt található FALUHÁZ külső környezete kerül
rendezésre. A meglévő belső útszakaszok felújítása, és a bejáró meghosszabbításában új útszakasz
kialakítására kerül sor. Az épület a Deszki Polgármesteri Hivatal telephelyeként otthont biztosít a
pályázatírói és családsegítő irodáknak valamint a falugazdásznak, emellett a kötelezően ellátandó
önkormányzati feladatként a közművelődést biztosító Deszki Művelődési Ház és Könyvtárnak is.

A megvalósítás tervezett dátuma: 2022.04.01-2022.11.30.
A megpályázandó összeg: 4.998.599,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
3. Magyar Falu Program: “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”
pályázati kiírás
MFP-ÖTIF/2022
1.) A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok
tulajdonában lévő működő temetők állapotának javítására, felújítására irányuló támogatás
nyújtása.
A rendelkezésre álló forrás: 4.000.000.000 forint
2.) Önállóan támogatható tevékenységek
Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása
 új ravatalozó építése;
 meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése, előtető felújítása, építése;

 ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal kialakítása, bővítése, felújítása (legfeljebb
6 000 000 forint);
 a ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli
közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
 az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő helyszínre szállítással (legfeljebb
6 000 000 forint). A pályázatok közül prioritást élveznek:
 azon Pályázók, akik nem rendelkeznek a kiírás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
 a meglévő ravatalozó épület állapota tervezői/szakértői vélemény alapján kifogásolható.
Az igényelhető támogatás maximális összege: 35 000 000 forint.
VAGY
Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb
beruházások a támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:
 temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása, akadálymentesítése
(például: vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
 új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása,
kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása;
 jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például elhunytak
ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő);
 digitális temető nyilvántartás készítése (legfeljebb 1 500 000 forint összegben, mely magába
foglalja a nyilvántartó szoftver kialakítását térkép modullal, a temető teljes felmérését, fotó
készítését minden egyes síremlékről és az adatok rögzítését, a program ismertetését betanítását,
továbbá a webes temető nyilvántartás egyszeri kialakításának költségét)
Figyelem! Az esetlegesen felmerülő karbantartási díj (havidíj), fenntartási költség, valamint a
szoftverfrissítés díja nem tartozik a támogatható költségek közé.
o Digitális temető nyilvántartás esetén eszközbeszerzés:
 1 db számítógép vagy 1 db laptop, és/vagy
 1 db fényképezőgép vagy 1 db okostelefon vagy 1 db tablet;
 hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
 temető bekerítése (belső, akár élő sövénykerítés kialakítása);
 a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása,
parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
 a temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek,
locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.
A pályázatok közül prioritást élveznek:  azon meglévő épületek vagy építmények, melyek
állapota tervezői/szakértői vélemény alapján kifogásolhatóak.
Az igényelhető támogatás maximális összege 6 000 000 forint.
3.) Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
 A 2.1.1., illetve 2.1.2 pontokban meghatározott tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó (a projekt
teljes költségének legfeljebb 7%-áig):
- előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti
tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
- közbeszerzési eljárás lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési
tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);

- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőri szolgáltatás,
projektmenedzsment költsége).
4.) Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: Tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítása.
5.) A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: max. 18 hónap
Pályázók (Jogosultak) köre
• Települési önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok
a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a
Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
Pályázat benyújtása: 2022. január 03. napja és 2022. február 08. között
A támogatás formája: A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem
térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül
Támogatási összeg finanszírozása: A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.
6.) A pályázat keretében tervezett tevékenység:
Jelen pályázat keretében az önkormányzatunk tulajdonában lévő új köztemető (Deszk, külterület,
hrsz.: 0353/2) infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházás keretében a régóta hiányolt és
szükséges 2. új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítását szeretnénk megvalósítani.
A megvalósítás tervezett dátuma: 2022.05.01-2022.09.30.
A megpályázandó összeg: 2.500.000,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Tisztelettel:

Király László
polgármester

Tárgy: Döntés Magyar Falu Pályázatokkal kapcsolatban
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
„Magyar Falu Program - „Út, híd, kerékpárfogalmi létesítmény, vízelvezető
rendszer építése/felújítása” pályázati felhívás keretében a pályázat azonosító száma
MFP-UHK/2022. Az igényelt támogatás összege bruttó 12.500.000,-Ft.
2. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
„Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”
pályázati felhívás keretében a pályázat azonosító száma MFP-ÖTIK/2022 - 01.
Faluházak fejlesztése. Az igényelt támogatás összege bruttó 4.998.599,-Ft.
3. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
„Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”
pályázati felhívás keretében a pályázat azonosító száma MFP-ÖTIF/2022. Az igényelt
támogatás összege bruttó 2.500.000,-Ft.
A támogatások intenzitása mindhárom pályázat tekintetében 100%. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: Azonnal
Erről értesítést kapnak:
1.
Képviselő-testület tagjai
2.
polgármester
3.
jegyző
4.
P.H. Gazdasági csoport
5.
Pályázatíró
6.
Irattár

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Ikt.sz.: …….…. /2022.
Tárgy: A TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú
„Belterületi utak fejlesztése” című pályázati
felhívásra benyújtandó támogatási kérelem
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Deszk
Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP_PLUSZ-1.2.3.-21 „Belterületi utak fejlesztése” Pályázati Felhívásra pályázatot
javaslok benyújtani az alábbiak szerint:
A Deszk, Szőregi sor (Hrsz.: 2927.) kiszélesítése vonatkozóan, mely keretében a nevezett
útszakaszt 6,20 m szélesre bővítenénk. Jelen útszakasz nagyon rossz állapotú és keskeny,
mely komoly problémát okoz a Szeged- Deszk- Szeged közötti helyközi buszjáratok
tekintetében. Az útszakasz egyúttal közlekedési útvonala a mezőgazdasági gépjárműveknek
is, mely az út keskenysége miatt további problémákat vet fel. Előbbiekre tekintettel indokolt
az út felújítására és kiszélesítésére pályázatot benyújtanunk. Az igényelt támogatás összege
bruttó 86 millió forint lenne, a támogatás intenzitása 100 %-os. Benyújtási határidő: 1.
benyújtási szakaszban: 2022.03.01. 00:00-tól 2022.04.30. 23:59-ig.
A bővítésnek köszönhetően megmaradhatna a Szőregi úti buszfordulóhoz vezető összes
helyközi járatunk, valamint a mezőgazdasági gépjárművek zavartalan közlekedése is
biztosítva lenne.

Deszk, 2022. április 11.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: A TOP-PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” c. pályázati
felhívásra benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyása
1. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-PLUSZ-1.2.321 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó
pályázat jóváhagyása tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért. A
Képviselő-testület a megvalósítani kívánt pályázatot támogatja, és annak
benyújtásához hozzájárul.
2. A benyújtandó pályázat keretében a Deszk, Szőregi sor (Hrsz.: 2927.) kiszélesítése
valósulna meg az útszakasz 6,20 m szélesre történő bővítésével.
3. A megpályázott összeg: br. 86 millió Ft. A pályázat támogatási intenzitása 100%,
önerő biztosítása nem szükséges.
Amennyiben a pályázat megvalósításával kapcsolatban önerő biztosításának
szükségessége merül fel, úgy annak biztosításával a Képviselő-testület egyetért, és
ebben az esetben felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges önerő mértékét az Önkormányzat
aktuális évi költségvetésébe építse be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére,
okiratok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. április 30.
Erről értesítést kapnak:
1.
Képviselő-testület tagjai
2.
polgármester
3.
jegyző
4.
P.H. Gazdasági csoport
5.
Pályázatíró
6.
Irattár
K.m.f.
Király László
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

Belterületi utak fejlesztése
TOP_Plusz-1.2.3-21
Rövid összefoglaló
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
(Részletes információk a felhívás 1.1
és 1.2 fejezetében)

Jelen felhívásra támogatási kérelmet önállóan a települési
önkormányzatok (GFO 321) nyújthatnak be.

Nyújthat be támogatási kérelmet
konzorcium?
(Részletes információk a felhívás 1.1
fejezetében)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is
van lehetőség.

Milyen tevékenységek
támogathatóak?
(Részletes információk a felhívás 2.
fejezetében)

Támogatható az önkormányzati tulajdonú belterületi – az eUT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki
Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt –
gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.), valamint kiszolgáló-, lakó- és
vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése,
korszerűsítése, felújítása.

Mikor lehet benyújtani a támogatási
kérelmet?
(Részletes információk a felhívás 1.3
fejezetében)

Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás
mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben
foglaltak szerint.

Mennyi támogatást lehet igényelni?
(Részletes információk a felhívás 3.
fejezetében)

Megyénként eltérő minimum és maximum támogatási
összeg lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent
területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.

A támogatás visszatérítendő vagy
vissza nem térítendő?
(Részletes információk a felhívás 3.
fejezetében)

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Kell-e önerő a projekthez?
(Részletes információk a felhívás 7.2.
fejezetében)

Nem.

Mekkora mértékű előleg igényelhető?
(Részletes információk a felhívás 7.1.
fejezetében)

Akár 100%, a Felhívás 7.1 pontja szerinti feltételek
teljesülése esetén.

Mennyi a projekt végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam?
(Részletes információk a felhívás 4.
fejezetében)

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított
legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Hol valósítható meg a projekt?

A kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét
képező területspecifikus mellékletek szerinti megyék
településein, kivéve a megyei Integrált Területi
Programokban
meghatározott
azon
városokat
és
várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési
eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet
benyújtani.

Várhatóan hány projekt kap
támogatást?

Megyénként eltérő számú projekt támogatása lehetséges a
felhívás
mellékleteként
megjelent
területspecifikus
mellékletekben foglaltak szerint.

A felhívás
 meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható
költség alapon1, 76 193 778 000 Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás
meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre
vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
 a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága által kerül meghirdetésre az 1652/2021. (IX. 21.) számú
kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján,
 forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja,
 keretében beérkezett kérelmekről az irányító hatóság TKR eljárásrend szerint hoz döntést. A
döntés-előkészítés során az irányító hatóság Döntés-előkészítő Bizottságot állít fel.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az Általános Útmutató a 2021-2027es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: „ÁÚF 2127”), az Elszámolási Útmutató a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák
a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az irányító hatóság és a
Miniszterelnökség a dokumentumok változtatási jogát fenntartja. A módosításokról minden esetben
közleményt jelentetünk meg, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon
megjelenő közleményeket!
Az irányító hatóság az „ÁÚF 21-27”-ben és az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános
szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a Felhívásban, ezért ha a Felhívásban szereplő
információ eltér az „ÁÚF 21-27”-ben vagy az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános
előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók.
A támogatási kérelem elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtása során irányadó
jogszabály a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a felhívásban a
továbbiakban: Korm. rendelet).

1

Az operatív programban rögzítettek alapján.
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1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) a települési önkormányzatok (GFO 321).
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
b) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 573)
c) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 114)
d) Térségi fejlesztési tanács (GFO 362)
Amennyiben a projekt állami tulajdonú országos közutat is érint, a projekt előkészítésekor egyeztetni
szükséges a vagyonkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a támogatást igénylői kör meghatározása
érdekében, és amennyiben előírja, konzorciumi partnerként kell bevonni az országos közutak
jogszabályban meghatározott (Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.)
építtetőjét.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a
projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőr és kötelezően előírt
nyilvánosság biztosítása tevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek:
e) Megyei önkormányzat (GFO 321)
f) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik.
h) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve
vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
1) Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak.
2) Azon támogatást igénylő, amely:
a) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal,
amennyiben releváns.
b) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel, amennyiben releváns.
3) Azon támogatási kérelemre nem ítélhető meg támogatás, amely:
a) megvalósítási helyszíne Budapest és a megyei Integrált Területi Programokban
meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a
Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet
benyújtani.
b) azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás
alrendszereiből (pl.: Magyar Falu Program keretéből), vagy a Strukturális Alapokból a
támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan
támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól
kivételt képez, ha a Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett
tevékenység minőségi továbbfejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek
fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való
lehatárolását a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
4) Csekély összegű állami támogatás esetén:
a) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
b) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások
számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
5) Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:
a) a szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott támogatás,
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b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget,
c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
6) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás,
d) olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet
egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével)
nyújtható támogatás.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus
mellékletében található.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
1) Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a
https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes
beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.
2) A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd
hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással kell ellátnia, vagy
b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell
hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus
azonosítással (pl.: ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni hozzá. Az AVDH
szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu. (Az AVDH szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos tájékoztató a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető.)
3) Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:
1. Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy
AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
2. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1) Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi
Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.);
valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése,
korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható:
a) utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése,
b) út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése,
c) meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő kiépítése,
d) új gyűjtőút kiépítése.
A Felhívás keretében kizárólag közcélú közútfejlesztések támogathatók.
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2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

2.1.2.1. Kötelezően
tevékenységek

megvalósítandó,

önállóan

nem

támogatható

1) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezetében az akadálymentesítésre
vonatkozó feltételek alapján.
2) Nyilvánosság biztosítása – „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja
alapján.

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1) A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok elvégzése:
a) útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található
infrastrukturális elemek (pl.: közmű infrastruktúra) korszerűsítése, felújítása, védelembe
helyezése);
b) csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése;
c) forgalomtechnikai tevékenységek;
d) műtárgyépítés és felújítás;
e) vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása a járművek biztonságos közlekedése érdekében;
f) komplex terület-előkészítési munkák (pl.: bontás, tereprendezés, kármentesítés,
lőszermentesítés, régészet), illetve
g) szakhatósági engedélyben előírt munkák.
2) A beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók,
autóbusz peronok, várakozást szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása,
kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése.
3) Országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontok kiépítése,
átalakítása, felújítása, fejlesztése, valamint az önkormányzati tulajdonú belterületi utak országos
közút területén megvalósuló útcsatlakozásainak kiépítéséhez szükséges munkálatok elvégzése.
4) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak
esetén:
a) A közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása (pl.: biztonsági
berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító
településkapuk és/vagy szigetek kiépítése, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek
létesítése, akusztikai és/vagy optikai fék a forgalomvonzó létesítményekhez).
b) Balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek
korrekciója.
c) Kerékpáros átvezetések kialakítása.
d) Lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő, beruházással érintett utak
nyomvonala mentén közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő kialakítása,
bővítése, korszerűsítése (pl.: a fenntartható közvilágítás kialakítása).
5) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak
esetén:
a) B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése, valamint kerékpár támaszok, kerékpár parkolók
építése és az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi Műszaki
Előírásnak nem megfelelő támaszok és tárolók útügyi műszaki előírásban foglalt
paraméterek szerinti korszerűsítése, cseréje, kerékpárosbarát kiegészítők beszerzése és
elhelyezése a közútfejlesztés nyomvonala mentén, vagy attól legfeljebb 100 méteren belül.
Kerékpártámaszokat, parkolókat vagy tárolókat csak mindenki számára hozzáférhetően
lehet elhelyezni.
b) Útberuházáshoz kapcsolódó – a fejlesztendő út melletti – gépjárműparkolók és biztonsági
sávok kialakítása, felújítása, áthelyezése.
6) Az önkormányzati tulajdonú belterületi helyi közút szegélyén belül kerékpárforgalmi létesítmény
(pl.: nyitott kerékpársáv vagy koppenhágai típusú megemelt kerékpársáv) kialakítása vagy
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7)

8)

9)
10)

11)

fejlesztése az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi Műszaki
Előírásnak megfelelően.
Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros forgalom
számlálása érdekében a beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszok
esetén.
Járda kiépítése, felújítása, akadálymentesítése:
a) A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszok mentén a hiányzó
járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok felújítása akadálymentesítés
érdekében.
b) A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszokon található vagy
létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy
akadálymentesítése.
Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő hidak, nem szintbeli
kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése.
Zajvédelmi intézkedések (növényzettel elérhető zajcsillapítás, zajcsökkentő útburkolat
alkalmazása), zöldfelület-építési, átalakítási munkák (pl.: növénytelepítés és árnyékolástechnika)
a tevékenységek helyrajzi számain vagy közvetlenül a tevékenységek helyrajzi számai mellett
elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon. A meglévő növényállomány megóvását
szolgáló beavatkozások (faápolás, favédelem, gyökérvédelem stb.).
A beruházás megvalósításához szükséges idegen területek megvásárlása/kisajátítása.

2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása tulajdonos szintjén abban az
esetben nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatásnak, amennyiben az elszámolható költségek a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény alapján települési önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökhöz
kapcsolódó beruházásra aktiválhatóak és az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
 az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszköz közvetlen versennyel nem érintett, mivel pl. a replikáció
nem gazdaságos (természetes monopóliumok),
 az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszköz tekintetében a magánfinanszírozás nem jellemző,
valamint
 az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszköz a társadalom egészének nyújt előnyöket (azaz nem
úgy alakítják ki, hogy egy adott vállalkozást/ágazatot részesítsen előnyben).[1]
A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylő vállalkozás
szintjén abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak, amennyiben
a) a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységnek minősül, vagy
b) a támogatást igénylő a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal
összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló
(liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált
földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet. Ha a támogatást igénylő vállalkozás egy másik
liberalizált (földrajzi és/vagy termék-) piacon is működik, ki kell zárni a kereszttámogatást (a többi
tevékenységtől elkülönült könyvelés, a költségek és a bevételek elkülönítése), valamint a jogi
monopólium tárgyát képező tevékenységre nyújtott állami finanszírozást más tevékenységekre
nem veheti igénybe.
A Felhívás alapján elnyert finanszírozásból megvalósított közmű-infrastruktúra kiépítés, fejlesztés,
felújítás üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a) az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal
összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált)
szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy
[1]

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény 211-212. pontja
(http://tvi.kormany.hu/tamogatas)
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termékpiacon nem tevékenykedhet. Ha az üzemeltető egy másik liberalizált (földrajzi és/vagy
termék-) piacon is működik, ki kell zárni a kereszttámogatást (a többi tevékenységtől elkülönült
könyvelés, a költségek és a bevételek elkülönítése), valamint a jogi monopólium tárgyát képező
tevékenységre nyújtott állami finanszírozást más tevékenységekre nem veheti igénybe; vagy
b) az üzemeltető az infrastruktúra üzemeltetéséért piaci feltételek mellett üzemelteti, piaci díjat fizet
a tulajdonosnak.
Amennyiben az üzemeltető tekintetében a fenti feltételek egyike sem teljesül, úgy a tulajdonos az
üzemeltetővel, az uniós joggal való összeegyeztethetőséget biztosító támogatási kategória
szabályainak megfelelő szerződéskötésre köteles.[2]
Amennyiben a támogatható tevékenységek finanszírozása az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatásnak minősül, a felhívás keretében támogatható – lenti táblázatban szereplő –
tevékenységek a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet
alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra
vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:
Támogatható tevékenység
Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak
fejlesztése, felújítása, építése keretében
közmű-infrastruktúra
helyreállítása,
korszerűsítése, szükséges közműkiváltás
Önállóan nem támogatható, választható
tevékenységek
keretében
kiegészítő
infrastrukturális elemek fejlesztése: B+R
kerékpár
tárolók/rekeszek
építése,
beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók.
A támogatási kérelem benyújtása előtt a
projekt
előkészítésével
kapcsolatban
felmerült költségek (amennyiben állami
támogatásnak
minősülő
támogatható
tevékenységhez kapcsolódik)

Támogatás jogcíme

Támogatási kategória

258/2021. (V. 20.)
Korm. rendelet 4.§
21.

Közszolgáltatásért
ellentételezés

258/2021. (V. 20.)
Korm. rendelet 4.§
20., 23.

Helyi
infrastruktúra
fejlesztéséhez
nyújtott
beruházási
támogatás;
Csekély összegű támogatás;

258/2021. (V. 20.)
Korm. rendelet 4.§
21., 23.

Amennyiben
a
Kedvezményezett a kérelem
benyújtása előtt megkötött
közszolgáltatási
szerződéssel
rendelkezik,
akkor közszolgáltatásért járó
ellentételezés,
ellenkező
esetben csekély összegű
támogatás

járó

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?
1) A beruházást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban
kell tervezni és megvalósítani: „A közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy
a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton közlekedni jogosult számára
biztosítottak legyenek.”, ezért a gyalogos, a kerékpáros és a közösségi közlekedési módok
biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését is tervezni szükséges a projektben. Az egyes
közlekedési módok tervezésének az elhagyása akkor lehetséges, ha a beruházásnak ilyen
közlekedési mód felülete vagy útvonala egyértelműen nem a része.
A projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb
helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.
Pl.: nem elfogadható, ha a beruházást követően nehezebbé válik a gyalogosok átkelése adott
útszakaszon, vagy ha a kerékpárosok útjukat hálózaton belüli „szakadási pont” kialakulása miatt
szabályosan csak gyalogosként folytathatják, pl.: gyalogos átkelőhelyen csak gyalogosként, ezért

[2]

A támogatott tevékenység tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.)
vagyszabályainak megfelelően megkötött közszolgáltatási szerződés, melyre az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet eljárási
rendelkezései vonatkoznak.
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2)

3)

4)

5)

a szükséges beavatkozásokat tervezni szükséges a projektben, vagy be kell mutatni azok
megvalósulását kapcsolódó projekt(ek) részeként.
A felhívás keretében egy-egy támogatást igénylő több projektje is támogatásban részesülhet,
továbbá egy-egy projekt több, egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósítási helyszínt,
beruházási elemet is tartalmazhat.2
Felújítás, korszerűsítés és átépítés esetén az út teljes szélességében – kettőnél több forgalmi
sávval rendelkező út esetében minimum 2 forgalmi sáv szélességben –, legalább a kopóréteg
cseréje szükséges a fejlesztéssel érintett teljes szakaszon.
A beruházás tervezése és megvalósítása esetén be kell tartani a vonatkozó, a Felhívás 13.2
pontjában megnevezett Útügyi Műszaki Előírásokat3. Az útügyi műszaki előírásoknak való
megfelelést – engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt – tervezői
nyilatkozattal szükséges alátámasztani az első mérföldkőig.
Amennyiben a beruházást követően a forgalmi sávok burkolatszélessége nem éri el az e-ÚT
03.01.11 „Közutak tervezése” (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás „4.2. Belterületi utak kiemelt
szegélyek közötti elemeinek méretei, m” c. táblázata szerinti értékeket, indokolt esetben
támogatható az attól eltérő beruházás megvalósítása. A KTSZ-től való eltérés indokoltságát (pl.:
ha a beépítettség miatt nincs hely az előírásnak megfelelő szélességű út kialakítására) be kell
mutatni a tervezői nyilatkozatban. Kiemelt szegély nélküli belterületi utak esetében a KTSZ 3.7.2.
pontjában leírtakat kell alkalmazni.
Elvárás az építési területen lévő vagy tervezett fák védelme érdekében, valamennyi építési
beruházás esetében, mind a tervezés, mind a kivitelezés során az MSZ 12042:2019 (Fák
védelme építési területeken), valamint a MSZ 12172:2019 (Díszfák és díszcserjék ültetése
települések közterületein) szabványok előírásainak betartása, amennyiben releváns.

6) A projekt keretében fejlesztendő lakott területen belüli közút legalább az alábbi közüzemi
infrastruktúra kiépítettséggel rendelkezik (Közüzemi infrastruktúrával való ellátottság
igazolása):
a) szennyvízcsatorna, távközlési nyomvonalak, víz, gáz – melyről a támogatást igénylő vagy
a tervező nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtásakor –,
b) vagy nyilatkozat arról, hogy az érintett szakaszon a gázellátás alternatív energiaellátással
kiváltásra kerül;
c) vagy nyilatkozat arról, hogy a fenntartási időszak végéig az útburkolatot a támogatást
igénylő vagy a támogatást igénylő hozzájárulásával más személy, szervezet nem bontja
meg, szennyvízcsatornázást nem végez;
d) vagy nyilatkozat arról, hogy a szennyvízcsatornázást úgy oldja meg, hogy az útburkolatot
és alépítményeit nem bontja meg a szabályozási szélességen belül, a
szennyvízcsatornázást vagy egyéb vonalas infrastruktúra kiépítését az út mellett valósítja
meg (burkolt árkot és zárt csapadékvíz-elvezetést sem érintve vele).
A fentiek nem jelentik útfejlesztés esetén a közmű kiépítések támogathatóságát. Kizárólag a
közmű kiváltások és új épületek építése esetén az azok használatához szükséges közművek
kiépítése támogatható. Az infrastruktúra kialakítása során figyelemmel kell lenni a meglévő és
tervezett növényállomány felszín feletti és felszín alatti térigényére.
7) Új gyűjtőút kiépítése, valamint lakóút gyűjtőúttá fejlesztése4 esetén be kell mutatni a gyűjtőút
építésének, illetve fejlesztésének helyi lakosság körében elvégzett társadalmi egyeztetését
(pl.: közmeghallgatás, lakossági fórum, az érintett utca/utcák háztartásainak felkeresése)
igazoló dokumentumokat (pl.: jegyzőkönyv, kérdőív, hozzájáruló nyilatkozat) legkésőbb az első
mérföldkőig. A támogatást igénylőnek a megalapozó dokumentumban ki kell térnie arra, hogy
milyen módon tervezi a társadalmi egyeztetést elvégezni, hogy abba lehetőség szerint az
érintettek minél szélesebb köre bevonásra kerüljön.
8) Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló
helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok építése esetén szándéknyilatkozat benyújtása

2

A felhívás mellékleteként megjelent adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletben ettől szigorúbb elvárás is
megjelenhet.
3
A Felhívás 13.2 pontjában hivatkozott ÚME-k online elérhetősége: http://ume.kozut.hu/statusz/ervenyben-levo-utugyi-muszakieloirasok
4
Ha a fejlesztés eredményeként B.VI. tervezési osztályból B.V. tervezési osztályba kerül átsorolásra a projekttel érintett út.

10

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

szükséges az első mérföldkőig a területileg illetékes közösségi közlekedést biztosító
közszolgáltatótól a létesítmények használatára vonatkozóan.
Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló
helységek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása esetén igazolni szükséges az aktív, meglévő
használatot. az első mérföldkőig.
Autóbuszöblök felújítása és kiépítése kizárólag bazaltbeton, vagy azzal megegyező
teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel támogatható, ettől eltérő burkolattípus
részletes tervezői indoklás alapján lehetséges, pl.: a forgalmi viszonyokra, a járatsűrűségre,
üzemeltetési indokra vagy a zajterhelés csökkentésére hivatkozva.
A Felhívás 2.1.2.2. 4) pontja szerinti közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések esetén a
közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet
szerinti közúti biztonsági audit elvégzése is szükséges, amely ajánlásait és megállapításait
figyelembe kell venni a tervek elkészítésekor. A közúti biztonsági auditra vonatkozó iránymutatást
a Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.
Gyalogátkelőhelyek kivilágítása és fejlesztése esetében a közúti biztonsági audit lefolytatásának
a kötelezettsége abban az esetben áll fenn, ha a balesetek sűrűsödése a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 3 évben kimutatható. Új gyalogátkelőhely kialakítása esetén kötelező
lefolytatása.
Állami támogatási szempontból gazdasági tevékenység keretében működtetett, pl.: fizetős
parkolóhelyek kiépítése, fejlesztése, felújítása esetén közszolgáltatásért járó ellentételezés
jogcímén nyújtható támogatás, ezért a projekthez a gazdasági tevékenység működtetését
igazoló közszolgáltatási szerződést is csatolni szükséges legkésőbb a második mérföldkőig.
Az önkormányzati tulajdonú belterületi útfejlesztések esetén meg kell vizsgálni hálózati
szempontból a kerékpáros közlekedés helyzetét, és az útburkolaton elhelyezhető
kerékpárforgalmi létesítményeket szükség szerint a projekt keretében javasolt tervezni és
kialakítani az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi Műszaki
Előírásban foglaltak szerint. Önálló, gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi
létesítmény kialakítása, fejlesztése a felhívás keretében nem támogatható.
A Felhívás keretében kizárólag az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése”
c. Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, továbbá
jelenleg az útügyi műszaki előírásnak nem megfelelő támaszok és tárolók útügyi műszaki
előírásban foglalt paraméterek szerinti korszerűsítése, cseréje támogatható.
Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítását tartalmazó projekt esetében a Kerékpárút
Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatszolgáltatási igazolásainak benyújtása szükséges az
alábbiak szerint:
Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetén, két esetben szükséges a releváns
mérföldkőhöz (első, illetve második mérföldkőhöz) csatolni a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer
(KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolást, azaz az adatszolgáltatási igazolást,
amelynek szükségességét a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról
szóló 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet írja elő.
Az adatszolgáltatás először akkor szükséges, amikor a nyomvonal engedélyezési vagy kiviteli
terve elkészül (ún. tervezési adatszolgáltatás), majd a sikeres műszaki-átadás átvételt követően
szükséges a második adatszolgáltatás benyújtása (ún. megvalósult létesítményhez
kapcsolódó adatszolgáltatás).
Az adatszolgáltatás összeállításához és benyújtásához szükséges információk a
https://kenyi.kozut.hu/ Magyar Közút NZrt. által üzemeltetett honlapról tölthető le, az alábbi
elérhetőségeken:
a) Tervezési adatszolgáltatás esetében: Információ / Tervezési réteg (Támogatásra
benyújtott projektektől az építési engedély jogerőre emelkedéséig benyújtandó
adatszolgáltatás) menüpontok alatt megtalálható az üres adatállomány és azon
információk felsorolása, amelyek szükségesek az adatszolgáltatás előállításához. Ebben
az esetben a projekt nyomvonala (tengelyvonal) és néhány kiegészítő információ szerepel
az adatszolgáltatásban.
b) Megvalósult létesítményhez kapcsolódó, azaz a sikeres műszaki átadás-átvételt követő
adatszolgáltatás esetén: Információ menüpont / Megvalósult kerékpáros létesítményekhez
kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás menüponton belül „Adattáblák az adatállomány
11

előállításához (üres fájlok a térinformatikai adatszolgáltatás előállításához)”
felhasználásával, valamint az „Adatimport formátum definíció”-ban szereplő információk és
ugyanebben a menüpontban megtalálható kiegészítő információk felhasználásával
állítandó elő a szükséges adatszolgáltatás. Ebben az esetben a megvalósult létesítmény
nyomvonala, a jelzőtáblák, POI-k (kerékpár tároló, parkoló, pihenő stb.) – lehetőség szerint
terepi felmérést követően –; kezelői, és támogatási adatok képezik az adatszolgáltatás
részét. Az adatszolgáltatásban a projektben szereplő összes kerékpárforgalmi létesítmény
nyomvonalát és a kapcsolódó infrastruktúra elemeket (pl.: jelzőtáblák, POI-k) szerepeltetni
kell, megfelelően a jogszabályban leírtaknak.
Az adatszolgáltatást előállíthatja a tervező, a geodéta, a kedvezményezett, vagy a honlapon
megjelenített adatszolgáltatásra minősítést szerzett cégek, amelyek ajánlásként szerepelnek a
honlapon, azaz igénybevételük nem kötelező.
Az előállított adatszolgáltatást a KENYI üzemeltetője részére szükséges megküldeni
(közvetlenül, vagy a honlap kapcsolat menüpontján keresztül). A megküldést követően
ellenőrzésre, amennyiben hibátlan rögzítésre kerül a KENYI adatbázisában, majd publikálásra
kerül a honlapon. Az elfogadott adatszolgáltatásról igazolás kerül kiállításra, melyet az adott
mérföldkőhöz kapcsolódóan szükséges benyújtani.
16) A projekt tervezése és megvalósítása során szükséges a Felhívás 2.4. pontja szerinti releváns
horizontális szempontokat figyelembe venni és érvényesíteni.
17) Épületek, épületrészek akadálymentesítése esetében a „Segédlet a közszolgáltatásokhoz és
egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” c. dokumentumban
megfogalmazottakat, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásait szükséges figyelembe venni.
Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása, valamint közösségi
közlekedési megállók és állomások esetében (pl.: járdák, gyalogátkelőhelyek, leszállóperonok)
az e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki Előírást kell figyelembe
venni és alkalmazni. Attól eltérni megfelelően indokolt esetben lehetséges.
18) A támogatási kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani a Felhívás mellékletei között
szereplő útmutató alapján elkészítendő Megalapozó dokumentumot, melynek célja információ
nyújtása a támogatási kérelem megalapozottságáról, finanszírozási és megvalósíthatósági
elemeiről. A megalapozó dokumentum mellékleteként szükséges benyújtani az alábbiakat:
a) A település útjait bemutató helyszínrajz vagy térkép, amelyen a település utcái jól
beazonosíthatóak (legalább a főbb utcák neveinek feltüntetésével), és beazonosítható
módon jelölve van(nak) a tervezett beruházás helye(i). A térképen legalább 3 eltérő
jelölőszín megadása kötelező: földút, burkolt út, projekt keretében fejlesztendő út.
b) A beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, mely a fejlesztendő
utak/útszakaszok településen belüli betöltött szerepének (gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút,
vegyes használatú út) szemléltetésére szolgál.
c) Ponttérkép, mely jelöli a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 méteres
távolságán belül elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket5.
d) A projekt tárgyát képező közterület(ek) műszaki állapotának bemutatását és a meglévő
állapotot alátámasztó fotódokumentációt. Ajánlott útszakaszonként és forgalmi irányonként
egy-egy fényképfelvételt mellékelni az úttengelyből fényképezve, amelyen látható a
meglévő burkolat minősége, valamint a teljes űrszelvény.
e) Közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása, melyről a támogatást igénylő vagy a
tervező nyilatkozik.
f) A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön
dokumentum (amennyiben releváns)
Elvárás, hogy a megalapozó dokumentumban bemutatásra kerüljön a megvalósítás utáni
fenntartás, működés és működtetés biztosítása, amelynek legalább az alábbiakra ki kell
térnie:
a) Szükséges röviden bemutatni, hogy a támogatást igénylő milyen szervezeti és műszaki
erőforrásokkal rendelkezik a fejlesztés min. 5 éves fenntartásának biztosításához.

Pl.: köznevelési intézmények, kulturális intézmények, kereskedelmi egységek, egészségügyi intézmények, rendelők, sport- és
szabadidős létesítmények, gazdasági területek, ipari parkok stb.
5
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b) Pénzügyi oldalról kérjük, a várható fenntartás általános és tartós forrásainak karbantartási,
pótlási, javítási költségek és azok tervezett pénzügyi fedezete biztosításának rövid
bemutatását.
19) A támogatási kérelemhez csatolni kell a fejlesztendő belterületi helyi utak besorolását
alátámasztó településrendezési eszközt (Településszerkezeti tervet, Helyi építési szabályzatot
és Szabályozási tervet).
Ha a projekt műszaki, szakmai tartalma csökken, ezzel arányosan csökken a támogatási összeg is.
(Részletesen lásd: Korm. rendelet 156. §, 157. §)

2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások
1)

Általános elvárások:
A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az
esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos követelmények,
más néven horizontális követelmények érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának
kötelező eleme. A kiemelt célok és követelmények részletes ismertetése megtalálható az „ÁÚF
21-27” 11. fejezetében.
A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon
követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható.
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben
létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre
vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat,
jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó”6 elővigyázatosság elvét betartani,
a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket
megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az
esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba7 ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a
projekt megvalósítása során megszüntetni.
b) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt
végrehajtása során a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt
a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása
során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között
akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani
kell.
c) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és
viselkedésében a kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen
szegregációt, csökkentse a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

2)

Témaspecifikus elvárások:

a) Klímaváltozás elleni küzdelem:
Amennyiben a projekt megvalósítása során Ön tervez infrastrukturális vagy ingatlan beruházást,
amely legalább ötéves várható élettartamú, akkor Önnek a tervezés során figyelembe kell vennie,
hogy a projekt várható üvegházhatásúgáz-kibocsátása/elnyelése mennyire számottevő, továbbá
fel kell mérnie a projekt éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási potenciálját, és biztosítani kell,
hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben!
Ezért a támogatási kérelem összeállítása során vizsgálnia kell a projekt megvalósításával
összefüggő fő éghajlatváltozási kihívásokat, a projekt helyszínén várható energiafelhasználásváltozást, a klímavédelmi törekvésekhez való illeszkedést, valamint be kell mutatnia, milyen
módon tervezi lebonyolítani az Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk
(2) bek. j) pontja alapján elvárt éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot.
Jelentős károkozás elkerülését célzó elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen az (EU) 2019/2088 rendelet 9. cikkben
meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vízi
és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a szennyezés megelőzése
és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem.
7
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
6
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A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor a megalapozó dokumentum
vonatkozó fejezetében részleteznie szükséges az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat
megalapozását az abban részletezett szempontok szerint.
Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot a projekt előkészítésével párhuzamosan kell
elvégeznie és annak dokumentációját az 1. mérföldkőig kell benyújtania.
Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat megalapozásához az „Útmutató a projektek
klímakockázatának értékeléséhez és csökkentéséhez” (röviden: Klímakockázati útmutató) nyújt
segédletet, mely a következő linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez
(A 2021—2027-es programozási időszak szabályozásának megfelelően felülvizsgált útmutató
2021 őszére tervezett megjelenéséig a 2014-2020-as időszak útmutatója a hatályos segédlet).
b) Fényszennyezés negatív hatásainak minimalizálása:
A fényszennyezés negatív hatásainak minimalizálása érdekében kültéri világítás korszerűsítése,
továbbá újonnan kialakítandó kültéri világítási rendszerek tervezése és megvalósítása során
alkalmazni szükséges az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 53 - 54. §-ában meghatározott követelményeket, valamint a
vonatkozó érvényes európai szabványok és a helyi szabályozási eszközök követelményeit. A
beruházások megvalósítása során javasolt „A fényszennyezésről − világosan!” c. szakmai
útmutató8 módszertanának alkalmazása.
c) Esélyegyenlőség érvényesítése:
c1) Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi
esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.
c2) Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy
többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az
esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően.
c3) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok
tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés
elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit,
és bemutatja ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu)

3. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?
Nem, a támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – szerződés szerinti
projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni.

3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége?
A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége9 az adott területi egységre vonatkozó
területspecifikus mellékletben található.

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi
egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható.

8

http://www.termeszetvedelem.hu/fenyszennyezesrol_vilagosan
A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt
„projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.
9
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A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100%-a, a 2.2.
fejezetben állami támogatással érintett tevékenységek tekintetében pedig az alábbi intenzitást kell
alkalmazni:
1) Csekély összegű állami támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható
költségek 100%-a.
2) Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén: a támogatás maximális mértéke az
elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az alábbiakra is:
- Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési
infrastruktúra, valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a 15 millió
eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás
időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett
ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
- A támogatás éves átlagos összegének túllépése esetén a közszolgáltatásért járó
ellentételezést előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére.
3) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: a támogatás
összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti
különbséget. A működési eredmény mértékét:
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

4. A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA
4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?
A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhet támogatást, ha azt a
kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be, és ha a támogatást igénylő nem helyi infrastruktúra
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást.
A 2.2. pont szerinti uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez kapcsolódóan a
támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek
– figyelemmel az uniós állami támogatási szabályokra – kizárólag a csekély összegű (de minimis)
támogatás keretében vagy amennyiben a kedvezményezett a kérelem benyújtása előtt megkötött
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, akkor közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcímen
számolhatók el.
További részletes szabályozást az ”ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 1. alpontja tartalmaz.
Ha Ön a támogatási döntés kézhezvétele előtt már megindítja a közbeszerzési eljárást, be kell tartania
a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.10

4.2. Mikorra kell befejezni a projektet?
Mikor minősül befejezettnek a projekt?
Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység megvalósult a támogatási
szerződésben és a felhívásban meghatározott feltételek szerint. A projekt fizikai befejezésének napja
tehát az a nap, amikor az utolsó támogatott tevékenység megvalósul.
Pénzügyileg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett
bizonylatok – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő – kifizetése megtörtént.
További részletes szabályozás az ”ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható.
Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet?
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre.
Ha Ön a projekt megvalósítását a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdte meg, a
végrehajtási határidő a támogatási szerződés hatályba lépésének napjával kezdődik.
10

Lásd: Korm. rendelet Közbeszerzési eljárások ellenőrzése c. fejezete
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További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható.
A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de
legkésőbb 2029. június 29.

5. MÉRFÖLDKÖVEK, INDIKÁTOROK
5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?
A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása
révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól
körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni
az adott mérföldkővel bezárólag várhatóan elszámolni kívánt költségek kumulált mértékét is.
Önnek a projektjében 2 mérföldkövet kell tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének
várható időpontjára kell megtervezni.
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.
1.

mérföldkő: Projekt előkészítése
A mérföldkövet a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18. hónap utolsó
napjáig szükséges betervezni.
A mérföldkőhöz az alábbi, projekt szempontjából releváns dokumentumok csatolása szükséges:
1) Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan
2) Építési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem hatósági
engedélyköteles
3) A Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális
feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat
dokumentációja.
4) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések esetén közúti biztonsági audit jelentés, és az
abban foglalt ajánlások és megállapítások terveken történő átvezetésének bemutatását
tartalmazó tervezői nyilatkozat
5) Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást
szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok építése esetén szándéknyilatkozat a
területileg illetékes közösségi közlekedést biztosító közszolgáltatótól a létesítmények
használatára vonatkozóan.
6) Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást
szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása esetén szükséges az aktív,
meglévő használat igazolása.
7) Tervezői nyilatkozatok:
a tervezett buszöblök felújítása és kiépítése bazaltbetonnal vagy azzal megegyező
teherbírású merev burkolattal és pályaszerkezettel történik.
a tervezett buszöblök bazaltbetontól eltérő burkolattípus választásának indoklása.
a tervezett autóbusz fordulók kialakítása megfelelő teherbírású pályaszerkezettel
történik.
8) Új gyűjtőút kiépítése, valamint lakóút gyűjtőúttá fejlesztése esetén a helyi lakosság körében
elvégzett társadalmi egyeztetést igazoló dokumentum(ok)
9) Felhívás 2.3. fejezet 5) pontjában hivatkozott szabványok figyelembe vételének igazolása
10) 700 millió Ft feletti összköltségű projektek esetében költség-haszon elemzés elkészítése a
Felhívás 6.2 pont 2) alpontban meghatározottak alapján.
11) Önkormányzati tulajdonú utak esetében a tulajdonviszonyok rendezése a Felhívás 6.4.
pontjában foglaltak szerint.
12) Országos, közutak esetében a tulajdonviszonyok rendezési módjának bemutatása a
Felhívás 6.4. pontjában foglaltak szerint.
13) Az állami tulajdonban lévő területek esetén a tulajdonosi jogokat gyakorolni jogosult
szervezet hozzájáruló nyilatkozata a beruházás megvalósításához és fenntartásához a
Felhívás 6.4. pontjában foglaltak szerint.
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14) Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolás
a tervezési adatszolgáltatás elvégzéséről
15) A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint a Kedvezményezett
büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó
Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak.
2.

mérföldkő: Fizikai befejezés
A teljes projekt fizikai befejezését szükséges önálló mérföldkőként betervezni. A mérföldkövet a
projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.
Benyújtandó dokumentumok az alábbiak közül, amennyiben releváns:
1) kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok a Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban („KTK Plusz”) szerint,
2) teljesítés igazolások,
3) Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolás
a megvalósult létesítményhez kapcsolódó adatszolgáltatásról,
4) engedélyköteles tevékenység esetében az építményre vonatkozó forgalomba helyezési
vagy ideiglenes forgalomba helyezési engedély,
5) nem engedélyköteles tevékenység esetében az építmény kapcsán készült műszaki
átadás-átvételi jegyzőkönyv,
6) beépített aszfalt minőségi vizsgálat és megfelelőség igazolás,
7) Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment
szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c.
dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak.
8) egyéb projektzárást igazoló dokumentum.

5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?
Kérjük, hogy a támogatási kérelmében az alábbi táblázatban szereplő kimeneti indikátort a projekt
szempontjából releváns esetben szerepeltesse.

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Átépített vagy
korszerűsített közutak
hossza – nem TEN-T

ERFA

km

Típusa11

Azonosító

Része-e a
műszakiszakmai
tartalomnak
(Igen/Nem)

Közös
kimeneti

RCO46

Igen

Célérték
tervezése
szükséges
(Igen/Nem)
Nem

Indikátor neve: Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T
Indikátor definíciója: A projekt keretében átépített vagy korszerűsített TEN-T úthálózaton kívüli
közutak teljes hossza kilométerben kifejezve. A beavatkozások magukban foglalhatják az olyan építési
munkákat, mint pl.: az újjáépítés, a felújítás, az átépítés stb. Kétirányú forgalmú, párhuzamos
közlekedésre kijelölt út esetében az indikátor számítási mód az adott kétirányú útszakaszra értendő,
nem forgalmi sávonként külön-külön.
Átépítés: a meglevő úttest szerkezeti vastagságának vagy szélességének megváltoztatása.
Korszerűsítés: az osztályba sorolásának nem megfelelő műszaki jellemzőkkel rendelkező közút
műszaki jellemzőinek megfelelővé fejlesztése, vagy az osztályba sorolásának megfelelő közút
teljesítőképességének növelése a forgalmi igényeinek kielégítésére.
Indikátor számítási módja: A projekt keretében átépített vagy korszerűsített közutak teljes hossza
kilométerben kifejezve, három tizedesjegy pontossággal.
Indikátor igazolásának módja:
Engedélyköteles tevékenység esetében az építményre vonatkozó forgalomba helyezési vagy
ideiglenes forgalomba helyezési engedély.
11

Közös kimeneti, közös eredmény, OP-kimeneti, OP-eredmény
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Nem engedélyköteles tevékenység esetében az építmény kapcsán készült műszaki átadásátvételi jegyzőkönyv.

A támogatási szerződésben vállalt indikátor tervértékének csökkenése:
Ha Ön a támogatási szerződésben vállalt tervértéket csökkenti, a műszaki, szakmai tartalom
csökkenésére vonatkozó rendeleti szabályozást alkalmazzuk.12
A támogatási szerződésben vállalt indikátor alulteljesítése:
A támogatás összegét csökkentjük, ha a támogatási szerződésben meghatározott indikátor teljesítése
a célérték elérésének vállalt időpontjában nem éri el a célérték 75%-át. A támogatás csökkentésének
aránya megegyezik az indikátor célérték 75%-a és az indikátor teljesítésének százalékos mértéke
közötti különbséggel13.

6. PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB
ELVÁRÁSOK
6.1. Mire nem kapható támogatás?
A 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható.
Így például nem támogatható:
1) A fenntartható közlekedési módokat hátrányos helyzetbe hozó (a fenntartható közlekedési módok
beruházást megelőző útidejét megnövelő vagy balesetveszélyüket fokozó, vagy a fenntartható
közlekedést kerülő útvonalakra kényszerítő) beruházások.
2) Karbantartási jellegű munkák, így különösen: kátyúzás (lokális burkolatjavítási munkák), felületi
bevonat készítése.
3) Állami tulajdonban vagy kezelésben lévő országos közutak felújítása, fejlesztése (kivéve: az
állami tulajdonban lévő országos közút és önkormányzati közút által alkotott csomópontok
kiépítését, átalakítását, felújítását, fejlesztését, valamint az önkormányzati tulajdonú utak
országos közút területén megvalósuló útcsatlakozásainak kiépítéséhez szükséges
munkálatokat.)
4) Településeket, településrészeket összekötő külterületi utak építése, felújítása.
5) Mezőgazdasági, erdészeti utak építése, felújítása.
6) Dedikált infrastruktúra fejlesztés (egy, vagy egyes gazdasági társaságok, szervezetek által
használt útszakaszok fejlesztése, pl.: benzinkutak szerviz utjai, kizárólag bizonyos üzlet(ek)
elérhetőségét célzó szerviz út)
7) Mélygarázs, parkolóház építése, felújítása.
8) Gyalogos alul- vagy felüljárók kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
9) Gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása, fejlesztése.
10) Kapubeállók felújítása, átépítése, kivéve, ha az a Felhívás 2.1.2.2. 1) b) csapadékvíz elvezetés
kiépítése, átvezetése miatt szükséges.
11) Vasúti átjárók esetében vasúti sínpálya fejlesztése.
12) Előközművesítéshez köthető útfejlesztés.
13) Zajvédő fal építése.

6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás
során?
1) Ön, mint kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a
támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel
kapcsolatos
követelményeket
a
https://www.palyazat.gov.hu
oldalról
letölthető
„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az „Arculati Kézikönyv
Plusz” tartalmazza.

12
13

Korm. rendelet 156. §.
Korm. rendelet 160.§.
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2) Költség-haszon elemzés készítésére vonatkozó elvárások:
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra,
az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra
vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi
támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló
2021/1060/EU rendelet (a továbbiakban CPR) 73. cikkének teljesítése céljából a pályázatoknak
biztosítani kell a következő elvárásokat:
 Bizonyítható a projekt társadalmi hasznossága, megfelelő ár-érték aránya.
 Csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kap, túl-támogatás nem történik.
 A fejlesztési projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal
pénzügyileg fenntartható.
A vonatkozó európai uniós jogszabályoknak való megfelelés érdekében a projektek előkészítése
és a kiválasztási eljárás során alá kell támasztani a projekt társadalmi hasznosságát, ár-érték
arányát. Ennek érdekében a támogatási kérelem benyújtásakor csatolandó Megalapozó
dokumentumban:
 Be kell mutatni a problémákat, hiányokat, amelyekre választ jelent a tervezett fejlesztés.
Szükséges felmérni az igényeket, amelyek a fejlesztendő infrastruktúra/szolgáltatás
létrejöttét, kapacitását alátámasztják.
 Az így meghatározott projekt célokról be kell mutatni kapcsolódásukat az OP céljaihoz,
valamint a vonatkozó európai, országos, regionális, valamint helyi stratégiákhoz.
 Annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a projektben megvalósítandó
beavatkozás céljának elérésére a választott megoldás az optimális a teljes költséget és a
hatásokat összevetve, szövegesen kell indokolni, hogy miért az adott műszaki megoldás
került kiválasztásra, azt milyen kiválasztási logika, további vizsgálat előzte meg.
A támogatás mértékének indoklásához és a fenntarthatóság bizonyításához a támogatási
kérelem benyújtásakor a Megalapozó dokumentumban be kell mutatni a következőket:
 A kért támogatás összege a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges. Ezt röviden
meg is kell indokolni állami támogatási szabály esetén a releváns szabály előírásainak
megfelelően. Egyéb esetben az indoklás térjen ki különösen arra, hogy a beruházás
fenntartása során a képződő bevételek milyen mértékben nem nyújtanak fedezetet a
működési költségekre, a beruházáshoz szükséges forrásgyűjtésre.
 A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított a projekt teljes élettartama alatt.
Indoklásban ki kell emelni, hogy a bevétellel, költségmegtakarítással nem fedezett
működési (üzemeltetési és pótlási) költségek finanszírozása hogyan történik, pl. milyen
központi költségvetési, önkormányzati költségvetési forrás biztosítja a finanszírozásukat.
Az 1. mérföldkőre a 700 millió Ft-nál nagyobb elszámolható költségű projekteknél a CPR
előírásainak való megfelelés érdekében az alábbiak bemutatása csatolandó:
 Közgazdasági értékeléssel kell igazolni a projekt társadalmi hasznosságát, megfelelő árérték arányát.
a) Ha a projekt olyan stratégiához illeszkedik, amely társadalmi hasznosság értékelése
(költség-haszon elemzés, költséghatékonyság elemzés, többszempontú értékelés)
alapján rangsorolta a projekteket és a projekt megvalósítását tartalmazza, akkor
projekt szinten külön elemzés nem szükséges a változatelemzésről és a kiválasztott
projektről, elegendő csak a releváns stratégia mentén röviden elmagyarázni:
 A projekt célja megalapozott, illeszkedik a stratégiához, nettó társadalmi
hasznot hoz létre?
 A projektben megvalósítani javasolt megoldás eléri a célt, ez a leghatékonyabb
megoldás-e a cél eléréséhez?
 A megoldás költségei reálisak-e?
Ennek az elvárásnak megfelelnek többek között a fenntartható városi mobilitási
tervek (SUMP), a fenntartható energia- és klíma akciótervek (SECAP), Vízgyűjtőgazdálkodási Terv, Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia,
Nemzeti Energiastratégia, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, NEKT
(Magyarország Nemzeti Energia és Klímaterve), Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia 2030.
b) A fentiek szerinti stratégia hiányában projekt szinten szükséges a változatelemzést,
illetve a kiválasztott változat közgazdasági értékelését elvégezni. Ennek
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módszertanát az Európai Bizottság közgazdasági értékelési útmutatója, a
Vademecum14 valamint az Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi
értékeléséhez és további releváns magyar CBA útmutatók tartalmazzák. Ennek
megfelelően:
 Ahol lehet és az az egyszerűbb, teljes közgazdasági költség-haszon (CBA)
elemzés elvégzése.
 Egyszerűsített CBA elvégzése, ha a költségek és hasznok csak nagyvonalú,
nem teljeskörű becslése lehetséges.
 Költség-hatékonyság elemzés (Cost Effectiveness Analysis, CEA), ha a
hatásokat csak naturáliában lehet meghatározni, így a sorbarendezés alapja
az egységnyi hatás költsége.
 Legkisebb költség elemzés (Least Cost Analysis, LCA): Amennyiben a
projektek ugyanarra az eredményre vezetnek, a leghatékonyabb választás
egyszerűen a legkisebb költségű változat kiválasztását jelenti
 Többszempontú értékelés (Multi-Criteria Analysis, MCA): a fejlesztések
költségei, hatásai, kockázatai és lehetőségei számszerűsített vagy kvalitatív
formában meghatározásra kerülnek, majd fontosságuk szerint súlyozzák őket,
amellyel meghatározásra kerülhet egy összesített pontszám és ez alapján egy
rangsor.
Az előző pontban bemutatott útmutatók alapján szükséges a pénzügyi elemzést elvégezni
a szükséges mértékű támogatás és a pénzügyi fenntarthatóság alátámasztása érdekében.

3) Szakmai adatszolgáltatás:
A támogatási kérelem benyújtásakor a projekt tervezett tartalma alapján szükséges a szakmai
adatszolgáltatás kitöltését elvégezni. Amennyiben a projekt előkészítése során, annak szakmai
tartalma módosul, úgy szükséges a lenti mutatókra tett vállalások felülvizsgálata. Önmagában a
szakmai adatszolgáltatás módosításához, értékük csökkentéséhez szankció nem kapcsolódik.
Mértékegység15
km
km
km
db
db
km

Szakmai adatszolgáltatás megnevezése
Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza16
Szilárd burkolattal kiépített burkolatlan utak hossza
Újonnan kiépített gyűjtőutak hossza
Fejlesztett csomópontok száma17
Újonnan kialakított csomópontok száma
Felújított, korszerűsített, épített hidak hossza
Az önkormányzati tulajdonú közút szegélyén belül kiépítésre
kerékpárforgalmi létesítmény hossza
Projekt keretében érintett autóbuszöblök száma18
Projekt keretében érintett váróhelyiségek, esőbeállók száma19
Kialakított vagy fejlesztett kerékpár parkoló férőhelyek száma
Felújított gépjármű parkolók száma (beleértve P+R)
Létrehozott új gépjárműparkolók száma (beleértve P+R)
Fejlesztéssel érintett vasúti átkelőhelyek száma

kerülő

km
db
db
db
db
db
db

14

Economic Appraisal Vademecum 2021-2027, General Principles and Sector Applications, European Comission, 2021
Kilométer esetén 3 tizedesjegy pontossággal kérjük megadni az adatokat!
16
Beleértve a projekt keretében fejlesztéssel (beleértve: új építést, átépítést, felújítást, korszerűsítést) érintett minden útszakasz
hosszát, kilométerben kifejezve, három tizedesjegy pontossággal.
17
Beleértve a projekt keretében érintett minden csomópont fejlesztést.
18
Beleértve az autóbuszöblök felújítását, kialakítását, fejlesztését, akadálymentesítését.
19
Beleértve a váróhelyiségek, esőbeállók felújítását, kialakítását, fejlesztését, akadálymentesítését.
15

20

6.3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni?
Ha a projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell
lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása – az egybeszámítási szabályok
figyelembe vételével – az Ön feladata és felelőssége.
Részletes tájékoztatás az ”ÁÚF 21-27” 9. fejezetében olvasható.

6.4. Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?
Támogatás akkor folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, ha a fejlesztéssel érintett
ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ”ÁÚF 21-27” 7. fejezetében foglaltaktól a következőkben eltérve az
alábbi feltételeknek megfelelnek:
a) Önkormányzati tulajdonú, helyi utak esetében a támogatás abban az esetben folyósítható az
adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ”ÁÚF
21-27” c. dokumentumban foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást
igénylő biztosítja, igazolja – az ”ÁÚF 21-27” vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – legkésőbb az
első mérföldkő teljesítéséig.
b) Országos közutak esetében a támogatási kérelemhez nyilatkozatot szükséges benyújtani,
amely a fejlesztés által érintett területek helyrajzi számának tételes felsorolását és a területek
tulajdonosi viszonyait tartalmazza.
b1) A beruházás műszaki terveivel együtt szükséges benyújtani az állami tulajdonban lévő
területek esetén a tulajdonosi jogokat gyakorolni jogosult szervezet hozzájáruló
nyilatkozatát a beruházás megvalósításához és fenntartásához.
b2) Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a Magyar Állam tulajdonában vagy nem
a Magyar Állam kizárólagos tulajdona, és az ingatlan vagy ingatlanhányad a Magyar Állam
kizárólagos tulajdonába kerül: a támogatást igénylőnek kell nyilatkoznia arról, hogy a
fejlesztéssel érintett területek tulajdonjogát legkésőbb a projekt fenntartási időszakának a
végéig a Magyar Állam részére megszerzi. A projekt fenntartási időszakának lezárásához
szükséges a tulajdonosváltás igazolása.
A tulajdonviszonyok rendezésének a módját legkésőbb az első mérföldkő teljesítéséig kell
bemutatni, a tulajdonviszonyokat a fenntartási időszak végéig szükséges rendezni.

6.5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások?
A biztosítéknyújtással kapcsolatos részletes szabályozást az ”ÁÚF 21-27” 6. fejezete tartalmazza.

6.6. Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével
kapcsolatban?
Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a
tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. Az Alapjogi Charta
megtalálható a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU
és a https://www.palyazat.gov.hu oldalon is.
Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert legfontosabb jogok, szabadságok és elvek
érvényesítését a projektek tervezése és végrehajtása során is biztosítani kell. Ezért kérjük, hogy a
projekt tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet fordítson az Alapjogi Chartában rögzített
alapjogok érvényesítésére, bizonyosodjon meg arról, hogy tervezett projektjében az alapjogok nem
sérülnek, azok érvényesítése biztosított.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezései alapján, ha az Alapjogi Chartában szereplő
jogok és alapelvek valamelyike a támogatott projektek végrehajtása során sérülne, a hazai
intézményrendszer gondoskodni fog az erre irányuló panasz benyújtásának lehetőségéről és a panasz
kivizsgálásáról. Az Alapjogi Charta alapelveiről, a panasz benyújtásának lehetőségéről részletes
információkat az ”ÁÚF 21-27” c. dokumentum tartalmaz.
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6.7. Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+, illetve MMIA támogatás
esetén?
Nem releváns.

6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?
Ön vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a projekt megfelel az alábbi
feltételeknek20:
a) az infrastruktúra valamely elemében kizárólag olyan tulajdonosváltás következhet be, amelynek
eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz nem jut;
b) a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás
nem következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket.
Egyéb kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés
elfogadásáig csak az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony
szempontjából releváns kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe,
illetve terhelhető meg.
Ha Ön ezeket a kötelezettségeket nem teljesíti, akkor szabálytalansági eljárás indulhat Ön ellen. A
szabálytalansági döntés a támogatás visszafizetését is elrendelheti.

7. ELSZÁMOLHATÓSÁG
7.1. Mennyi előleg igényelhető?
Támogatási előleg:
Utófinanszírozású tevékenységekre Ön támogatási előleget igényelhet.
Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás:
a) 25%-a, de nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 000 000 Ft,
b) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén.
A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100%, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi
önkormányzat, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
kedvezményezett, és
b1) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból
nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik,
vagy
b2) az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.
A b1) vagy b2) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt
támogatás 25%-a.
Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági
társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi önkormányzat, közvetlen vagy közvetett többségi
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett, akkor Ön részére támogatási
előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet,
és az jóváhagyásra került.
A likviditási terv sablonja a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkozó
további szabályokat a Korm. rendelet 252. §-a tartalmazza.
Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési
számlával rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt
be kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított
tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem
rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja,
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Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési
számlával nem rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem
nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60 %-ával megegyező mértékű kérelmet időközi
kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon
belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű
felhasználását bizonyítja. (Rendeltetésszerű a felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az
ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az irányító
hatóság jóváhagyta.)
Ha Ön állami támogatásban részesül, az előleg folyósításától számított három éven belül el kell
számolnia az előleggel.
Szállítói előleg:
Ha Ön közszféra szervezet, akkor szállítói finanszírozás alkalmazása esetén
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés
eredményeként kötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére a szerződés – tartalékkeret
nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének
lehetőségét.
Ha Ön közszféra szervezet, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Korm. rendeletben foglaltak
alapján fordított áfa-előleg igénybevételére is jogosult.
Önnek a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás
elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítésekor haladéktalanul el kell számolni.
A szállítói előleget visszaköveteljük, ha Ön nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a szállítói előleg –
vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési
kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

7.2. Mekkora önerő kell a projekthez?
A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit Önnek önerőből kell fedeznie.

7.3. Melyek az elszámolható költségek?
A projekt Európai Unióval elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a
projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható
költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez
kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei
minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes költségének, azonban nem részei a
projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének, tehát ezeket a költségeket Önnek saját
forrásból kell majd fedeznie.
A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt teljes
költségét!
A támogatási kérelemben és a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben
elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz

olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra
jóváhagyott, az Európai Unióval elszámolható összköltség terhére kíván megvalósítani, vagy
 olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet Ön saját forrásból, de a projekt részeként kíván
megvalósítani.
A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz,
hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes
költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást az Elszámolási Útmutató
tartalmazza.
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A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
1)

Projektelőkészítés költségei:
a) Előzetes tanulmányok, dokumentumok költségei:
a1) megalapozó dokumentum,
a2) költség-haszon elemzés,
a3) egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat,
a4) egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek
szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit,
a5) a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel költségei,
a6) szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, helyzetfeltárás,
a7) társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek.
b) Műszaki dokumentáció költségei:
b1) műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja,
szakági tervek, műszaki felmérések, vizsgálatok,
b2) környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat.
c) Közbeszerzési költségek:
c1) közbeszerzési szakértő díja,
c2) közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja,
c3) közbeszerzési eljárás díja,
c4) rendszerhasználati díj.
d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség:
d1) munkabér,
d2) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok,
d3) személyi jellegű egyéb kifizetések,
d4) egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség.

2)

Beruházáshoz kapcsolódó költségek:
a) Ingatlan vásárlás költségei:
a1) ingatlan bekerülési értéke,
a2) ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása,
a3) kisajátítási terv,
a4) kisajátítási változási vázrajz,
a5) értékbecslés,
a6) kártalanítási költség,
a7) ügyvédi díj,
a8) egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség,
a9) vezetékjogi kártalanítás,
a10) fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó
jogviszony megszüntetésének költsége.
Ingatlanvásárlás költsége a fejlesztési elképzelés keretén belül kizárólag abban az esetben
számolható el, amennyiben a 2.1 pontban felsorolt támogatható tevékenységek
valamelyikének helyszínéül szolgál.
b) Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek:
b1) Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség
c) Terület-előkészítési költség:
A terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei:
c1) megelőző régészeti feltárás; régészeti megfigyelés, régészeti megfigyelés során
előkerült lelőhely feltárása (mentő feltárás);
c2) lőszermentesítés;
c3) terület-előkészítéshez kapcsolódó földmunka.
d) Építéshez kapcsolódó költségek:
A Felhívás 2.1. pontjában felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan:
d1) új építés,
d2) átalakítás,
d3) bővítés,
d4) felújítás,
d5) korszerűsítés,
d6) átépítés,
d7) beüzemelési költségek,
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d8) bontás,
d9) hulladékelszállítás,
d10) akadálymentesítés költségei,
d11) növénytelepítés és egyéb zöldfelület fejlesztés,
d12) a projekt megvalósítás miatt szükségessé váló helyreállítási munkák költségei.
e) Eszközbeszerzés költségei:
e1) bekerülési érték,
e2) bekerülési érték egyes tételei.
Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a jelen dokumentum 2.1
fejezetében felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, amennyiben az
eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott létesítmény funkciójának megfelelő
működtetéséhez.
f) Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége
3)

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:
a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
b) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei:
b1) egyéb mérnöki szakértői díjak
b2) minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek
c) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
d) Egyéb szolgáltatási költségek:
d1) biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei
d2) hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
d3) vagyonbiztosítás díja
d4) egyéb szolgáltatási költség

4)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

5)

Projektmenedzsment költség:
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:
a1) munkabér,
a2) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok,
a3) személyi jellegű egyéb kifizetések.
b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:
b1) utazási költség,
b2) napidíj.
c) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
d) Egyéb projektmenedzsment költség:
d1) projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti
költsége,
d2) projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége.

6)

Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: a támogatás keretében
a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:
A működtetésre a későbbiek során odaítélendő ellentételezés megállapításakor a támogatásból
megvalósított beruházás értékét is figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy azt a kedvezményezett
nem a saját költségén valósította meg. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1)
bekezdése szerinti állami támogatásból (ide értve a csekély összegű támogatást is) és az Altmarkfeltételeknek megfelelő támogatásból megvalósult beruházások esetében az értékcsökkenés
vonatkozásában működési támogatás nem nyújtható.
A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás
mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét. A nettó költség kiszámítható
a 2012/21/EU bizottsági határozat szerint meghatározott költségek és bevételek közötti különbségként.
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Kiszámítható továbbá a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő vállalkozás nettó költsége és
ugyanazon vállalkozás közszolgáltatási kötelezettség nélküli nettó költsége vagy haszna közötti
különbségként. A közszolgáltató részére a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján ésszerű nyereség
adható.
A projekt keretében beszerzett, az állam tulajdonába kerülő érték (eszközbeszerzés, immateriális javak
értéke) nem minősül állami támogatásnak, azaz a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségnek,
tekintettel arra, hogy az adott eszköz tulajdonosa az állam lesz, és így az nem jelent előnyt a támogatást
igénylő részére.

7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?
Ön bizonyos költségtípusokat a támogatási kérelem költségvetésébe százalékban meghatározott
átalányként tervezhet be és számolhat el.
A százalékban meghatározott átalány vetítési alapját a következő költségtípusok képezik
(vetítési alap) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:
1) Projektelőkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusa:
Műszaki dokumentáció költségei c. költségtípus
2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek c. költségkategória összes költségtípusa
3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi
költségtípusai:
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei c. költségtípus
Egyéb szolgáltatási költségek c. költségtípus
4) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek c. költségtípus
5) Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) c. költségtípus
A vetítési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása valós költség alapon történik. Ez azt jelenti,
hogy a fenti költségtípusoknál a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal szükséges alátámasztania.
A százalékban meghatározott átalány mértéke: 7,00%
A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek) a
Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:
1) Projektelőkészítés költségei c. költségkategória összes költségtípusa, kivéve a műszaki
dokumentáció költségei c. költségtípust
2) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi
költségtípusai:
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége c. költségtípus
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége c. költségtípus
3) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa
A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás nem
lehetséges.
A számított költségekbe tartozó költségtípusokat a vetítési alapba tartozó költségtípusoknak a
fentiekben meghatározott százalékában számoljuk el és fizetjük ki, a vetítési alapba tartozó
költségtípusok kifizetésével együtt és azzal egyidejűleg. A számított költségek teljesítését nem
szükséges pénzügyi bizonylatokkal alátámasztania. Fontos azonban, hogy a számított költségeket csak
akkor fizetjük ki, ha a költségvetés tartalmaz vetítési alapba tartozó költségtípusokat.
A fenti egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező. Az egyszerűsített elszámolási módok
alkalmazása során a költségek felmerülését Önnek nem kell alátámasztania pénzügyi
háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb
számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem vizsgáljuk. (Kivétel ez alól a
százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén a vetítési alapba tartozó költségtípusok) Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy Önnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség
felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem
szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak
megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie, viszont az irányító hatóság és más, uniós
ellenőrző szervezetek a helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
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7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2021.01.01., vége:
2029.06.29.
A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztásával kapcsolatban kérjük,
figyeljen az alábbiakra:
1) Piaci ár igazolása:
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat,
illetve a jelen Felhívás 7.5. pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci
ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés
dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés
keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól és a támogatást
igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú,
összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte szükséges. In-house beszerzés esetén a
Kedvezményezett a piaci árat az Elszámolási Útmutató in-house beszerzésekre vonatkozó
elszámolhatósági szabályainak betartásával, és a nem független árajánlat mellett, három
egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlattal igazolja. Az
ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése
céljából a támogatást igénylőnek az Elszámolási Útmutató alapján a piaci árnak való megfelelést
igazoló dokumentumokat legkésőbb a költség felmerülésekor kell benyújtani, amennyiben
korábban nem kerültek benyújtásra. Ennek megfelelően a kedvezményezettnek legalább három
részletes árajánlatot szükséges benyújtania minden releváns költségvetési tétel esetében.
Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén elegendő egy indikatív árajánlat, vagy építési
tevékenység esetében tervezői költségbecslés benyújtása minden releváns költségvetési tétel
esetében.
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000
forintot, a támogatást igénylő/kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár
alátámasztása, azt az irányító hatóság nem vizsgálja. A három millió forintnál nagyobb
elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései esetében, melyek tervezett
elszámolható költsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az
irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében
ellenőrizheti.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak
hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni szükséges (postai
feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás), mely a helyszíni ellenőrzések során
ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a
megrendelés időpontjához képest 6 hónapnál régebbiek.
Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására
alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a
projektgazdától/ajánlatkérőtől független21 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat
jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.
A személyi jellegű ráfordítások megalapozására benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását
megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű
Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy
kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés
2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi,
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az
ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt
vállalkozásnak minősül.
21
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ráfordításainak értékéről, melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben
célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében
megállapított bér/illetmény havi összege nem haladhatja meg az adott munkavállaló,
Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi
összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy
az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön
bemutatásra a tervezett költség számítási módja.
Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások csak indokolt
esetben (pl.: munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben
emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt
költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai
indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak
történő megfelelés ellenőrizhető legyen. A költségvetés részletezettségét és bemutatását minden
költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett
egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a
mértékére vonatkozóan.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági
árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy
gyártótól szerezhető be, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó
hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy
referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi
képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független
szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).
Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása
egyszerűsített költségelszámolás (százalékban meghatározott átalány) keretében történt. Ilyen
esetekben alátámasztó dokumentációt sem kell biztosítani, kivéve, a Felhívás 7.3.1 pontjában
hivatkozott benyújtandó dokumentumokat.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés
teljesítésére való alkalmasságát.
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén
minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó
dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden
esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges
benyújtani.
A piaci ár kedvezményezetti tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/
2) A felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
3) Az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás,
amennyiben releváns:
a) Személyi jellegű költségek elszámolása a Személyi jellegű költségek összesítőjén (kivéve:
egyszerűsített költségelszámolás alkalmazásához kapcsolódóan)
b) Az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolása az Összesítő az utazási és
kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához összesítőn (kivéve: egyszerűsített
költségelszámolás alkalmazásához kapcsolódóan)
c) Áfa-összesítő fordított adózás esetére alkalmazandó
d) Anyagköltség elszámolása az anyagköltség összesítőn
e) Kis támogatástartalmú számlák a Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén
A kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális
támogatástartalma: amennyiben a 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló
projektek esetén az elszámoló bizonylat támogatástartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg,
illetve a legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az elszámoló
bizonylat támogatástartalma az 500 ezer forintot nem haladja meg, az elszámoló bizonylatot „Kis
támogatástartalmú számlák összesítőjén” szükséges elszámolni.
4) Önnek nincs lehetősége költségelszámolásra, ha az szóbeli megállapodáson alapul.
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5) Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében
figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat.
6) Saját teljesítés az Elszámolási Útmutatóban leírtak szerint az alábbi költségkategóriák
költségtípusai vonatkozásában számolható el:
Projektelőkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve Közbeszerzési
költségek c. költségtípus esetén a c3) és c4) költségelemeket);
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (összes költségtípus
vonatkozásában, kivéve Egyéb szolgáltatási költségek c. költségtípus esetén a d1), d2) és
d3) költségelemeket);
Projektmenedzsment költségek (Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása c.
költségtípus esetén).
Saját teljesítés keretén belül az Elszámolási Útmutató értelmében a közreműködő munkatársak
személyi jellegű ráfordításait számolhatja el.
Ha Ön helyi önkormányzat kedvezményezett és az adott költség tekintetében a saját teljesítést
lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatja a megyei önkormányzati hivatal, polgármesteri
hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és
bérjárulék költségét is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.
7) Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a 300 000 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó
elszámolható költségelem vonatkozásában a Korm. rendelet 251. § (1) bekezdése szerinti
kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve a szakaszolt projekt
esetén, vagy ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével ettől eltérően dönt.
Összeférhetetlenségi szabályok:
A Korm. rendelet értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések esetében figyeljen az alábbi
összeférhetetlenségi szabályokra:
Nem független az az ajánlattevő,
a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa – irányító vagy
felügyeleti szerve –, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre
jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja:
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
b) amelynek tulajdonosa – irányító vagy felügyeleti szerve –, annak tagja, és/vagy a szervezet
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő /
kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő
szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői,
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy
kapcsolt vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2.
pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó
elvárások?
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában vegye figyelembe a
következő korlátozásokat:
Maximális mértéke az
összes elszámolható
összköltségre vetítve (%)
5,00%
Műszaki dokumentáció költségei (Felhívás 7.3. 1) b))
2,00 %
Ingatlan vásárlás
2,00 %
Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)
A projektek esetében a meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projektelőkészítés és
projektmegvalósítás során a projekt keretében a műszaki dokumentáció költségei, ingatlanvásárlás
Költségtípus
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és terület előkészítés elszámolható költségei tekintetében, amelyek összes elszámolható költsége az
átcsoportosítást megelőzően és azt követően sem haladhatja meg az összes elszámolható költség
8,50%22-át. Az ingatlanvásárlás költségtípusra a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet
átcsoportosítani legfeljebb 10%-ig.
A felhívás keretében a fentiekben meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem
összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A költségvetés összeállításakor kérjük,
hogy figyeljen arra, hogy az egyes költségtípusok maximális mértékére vonatkozó százalékot két
tizedes jegy pontossággal határozza meg, mert a kérelem elbírálásakor ezt megvizsgáljuk.
A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai
tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az
egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.
A fenti korlátozások nem jelentik a felsorolt költségtípusok százalékban meghatározott átalánnyal
történő elszámolását. A költségvetésnek meg kell felelnie a felhívás 7.3.1 pontjában leírtaknak is.

7.6. Milyen költségek nem számolhatók el?
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon
költség, amely nem szerepel a 7.3. pontban, különösen:
1) Karbantartási munkákhoz (pl.: kátyúzáshoz) kapcsolódó költség.
2) Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek.
3) Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 7.4. pontjának megfelelően
nem alátámasztott.

8.
KIVÁLASZTÁSI
KRITÉRIUMOK

ELJÁRÁSREND

ÉS

KIVÁLASZTÁSI

8.1. Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek
kiválasztása?
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján területi kiválasztási eljárásrend
alapján kerülnek kiválasztásra.
A projektekről standard eljárás szabályai szerint születik döntés.
Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.
Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre.
Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő
Bizottságot hív össze.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ”ÁÚF 21-27” 3. fejezetében találhatók.

8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?
Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi
feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi kritériumoknak:
1)

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat a felhívásban előírt módon került aláírásra
vagy hitelesítésre, az aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles.
b) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

22

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 235. § (2) bekezdésével összhangban a felhívásban elszámolhatóként megjelölt,
költségtípusokra vonatkozó százalékos mértékek összege nem haladhatja meg a 15,5%-ot. A Felhívás 7.5. pontjában szereplő,
átcsoportosítással érintett költségek esetében meghatározott maximum érték – a Felhívás 7.3.1. pontjában meghatározott
átalányértéket (7,00%) és a hivatkozott Korm. rendeleti szabályozást figyelembe véve – maximum 8,50% lehet.
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c) A támogatást igénylő a jelen felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylő
körbe tartozik.
A fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótoltathatóak. Ezért ha a támogatási kérelem nem felel
meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül elutasítjuk.
2)

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a) A támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be.
b) A támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az ”ÁÚF 2127” c. dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére
hiánytalanul választ ad.
c) A támogatási kérelemben szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai
egyezőek.
d) A fejlesztés megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum
maximumán belül van.
e) A hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek.
f) A támogatást igénylő rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programmal vagy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel.
A fenti jogosultsági kritériumok esetében egy alkalommal hiánypótlási felhívást küldünk, ha az
adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya
vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható.

3)

Tartalmi értékelési szempontok:
Az értékelés megfelelt/részben megfelelt/nem felelt meg minősítéssel történik. A „megfelelt”,
„nem felelt meg”, vagy „részben megfelelt” minősítést a szakmai értékelőnek részletes
indoklással kell alátámasztania.
Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen,
hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor egyszeri alkalommal
tisztázó kérdés kerül megküldésre a támogatást igénylőnek. A tisztázó kérdés megválaszolása
során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a kérelmező a
tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a
kritériumnak való megfelelés, akkor az adott szempont a rendelkezésre álló információk alapján
kerül értékelésre.
„Részben megfelelt” és „nem felelt meg” válasz esetén a szakmai értékelő támogatási feltételt
szabhat az adott szempont teljesülésére.
Amennyiben az 1.1, 1.2., 2.1. vagy 3.1. pontok valamelyikében az értékelési szempont „nem
felelt meg” minősítést kap, abban az esetben az Irányító Hatóság a támogatási kérelmet
elutasítja.
Értékelési szempont

Minősítés
(Megfelelt/Részben
megfelelt/Nem
felelt meg)

Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz

1.
1.1.
1.2.

A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban
szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem
tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c.
dokumentumban meghatározott kizáró okok alá.

Megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Nem felelt meg

Szakmai indokoltság, megalapozottság

2.
2.1.
2.2.

A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés
indokoltságát, szükségességét.
A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott
támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem

Megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Nem felelt meg
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Értékelési szempont

2.3.

2.4.

tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható
tevékenységeket.
A beruházás a tervezés és megvalósítás alapján biztosítja a
biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő
számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8.
§ (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi
érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével.
A beavatkozás tervezése és megvalósítása során úgy kell eljárni,
hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő
számára biztosítottak legyenek, ezért a gyengébb közlekedők
védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi
közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a
fejlesztését és kialakítását is tervezni szükséges a
beavatkozásokban. Az egyes közlekedési módok tervezésének az
elhagyása akkor lehetséges, ha az adott beruházásnak ilyen
közlekedési mód felülete vagy útvonala egyértelműen nem a
része.
A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3., 5.
és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak.

Minősítés
(Megfelelt/Részben
megfelelt/Nem
felelt meg)

Megfelelt
Nem felelt meg

Megfelelt
Nem felelt meg

Fenntarthatóság, horizontális szempontok

3.

3.1.

3.2.

A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves)
működtetésének és fenntartásának intézményi, műszaki és
Megfelelt
pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi
Nem felelt meg
fenntarthatósága
biztosított,
a
támogatást
igénylő
Részben megfelelt
megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési,
karbantartási, pótlási költségeket.
Megfelelt
A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak.
Nem felelt meg
Részben megfelelt
Költségvetés vizsgálata

4.
4.1.

A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott
költségkorlátoknak és egyszerűsített költség elszámolási Megfelelt
módoknak.A támogatási kérelem az európai uniós állami Nem felelt meg
támogatási szabályok alapján támogatható.

Területspecifikus értékelési szempontok a felhívás adott területi egységre vonatkozó
területspecifikus mellékletében találhatók.
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 106.§ f) alpontja szerint az irányító hatóság vizsgálja a támogatást
igénylő korábbi projektjeivel kapcsolatban a monitoring és információs rendszerben rendelkezésre álló
információkat, különösen a pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanságokat.
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 106.§ g) alpontja értelmében az irányító hatóság figyelembe veszi
az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet IX. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások
ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön
odaítélésre.
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9. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
9.1. Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Támogatáshalmozódás:
Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás –függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik –támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű
támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az
Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig,
támogatási összegig vagy finanszírozási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható
költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
Csekély összegű támogatás esetén:
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2021–
2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatási szabályokról szóló Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi
évben odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100
000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)
és (9) bekezdését.
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig
halmozható.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a
részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
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Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:
A közszolgáltatásért járó ellentételezésre vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU
bizottsági határozatnak (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), a 2021–2027 programozási időszakra rendelt
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
szóló Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
szabályozza.
A 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke értelmében a megbízási aktusnak (támogatási
szerződésnek) a következőket kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltatási kötelezettségek tartalma és időtartama;
b) a vállalkozás megnevezése és adott esetben az érintett terület;
c) a támogatást nyújtó által a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy különleges jogok jellege;
d) az ellentételezési mechanizmus leírása és az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és
felülvizsgálatának paraméterei;
e) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések.
A vállalkozás közszolgáltatás nyújtásával való megbízásának időtartama nem haladhatja meg a tíz évet.
Tíz évnél hosszabb megbízási időtartam esetén a 2012/21/EU bizottsági határozat csak akkor
alkalmazható, ha a közszolgáltató olyan jelentős beruházásra kényszerül, amelyet az általánosan
elfogadott számviteli elvekkel összhangban hosszabb időtartam alatt kell amortizálni.
Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és
bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek
elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei
magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő
tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés. A Támogatott a támogatásról olyan
elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4)
bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
Ha a Támogatott a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie.
Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének
10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő
támogatás összegéből.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 56. cikke,a 2021–2027
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a helyi infrastruktúra
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatást, ha a támogatás összege egyazon infrastruktúra esetén
meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt összköltsége meghaladja a 20
millió eurónak megfelelő forintösszeget.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi infrastruktúra építéséhez,
bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti
és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.
A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra
használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt,
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.
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10.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbírálásához felhasználjuk az Önről a közhiteles
adatbázisokban elérhető adatokat.

10.1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek
A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy Ön – sikeres elbírálás és támogatási döntés esetén –
a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön. A támogatási kérelem
feldolgozásához szükséges, hogy kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a támogatási
kérelemben és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a https://www.palyazat.gov.hu honlapon
elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezeljük.23
Ön felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak
megfelelően – a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (Ön és
az esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek)
személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően
történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses
kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és
határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó
személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes
adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha helyszíni szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is
megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés jogszerűségével
kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, akkor ennek
vizsgálatához a releváns dokumentumokat be kell nyújtania.

10.2. További dokumentumok
A Felhívás elválaszthatatlan része az „ÁÚF 21-27” c. dokumentum és az Elszámolási Útmutató,
amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.
Az „ÁÚF 21-27” és az Elszámolási Útmutató az alábbiakról nyújt tájékoztatást:
„ÁÚF 21-27”:
1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A horizontális (környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító)
követelmények
12. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos
legfontosabb jogszabályok
Elszámolási Útmutató:
I. Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről
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Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
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II. A kifizetési kérelemben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló, valamint a
szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok – „Mátrix”
III. A kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumok hitelesítését szolgáló
ellenőrzés szempontjai
IV. Pályázati általános forgalmi adóról szóló útmutató
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

11. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi Terv Plusz
ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:3016:00 óra között, pénteken 8:30-14:00 óra között fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a palyazat.gov.hu oldalon, ahol
a Széchenyi Terv Plusz ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

12. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?
Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:
1) Nyilatkozat, mely a fejlesztés által érintett területek helyrajzi számának tételes felsorolását és a
területek tulajdonosi viszonyait tartalmazza.
2) Megalapozó dokumentum (digitálisan előállított, kereshető PDF formátumban), annak
mellékleteként:
a) A település útjait bemutató helyszínrajz vagy térkép, amelyen a település utcái jól
beazonosíthatóak (legalább a főbb utcák neveinek feltüntetésével), és beazonosítható
módon jelölve van(nak) a tervezett beruházás helye(i). A térképen legalább 3 eltérő
jelölőszín megadása kötelező: földút, burkolt út, projekt keretében fejlesztendő út.
b) A beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, mely a fejlesztendő
utak/útszakaszok településen belüli betöltött szerepének (gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút,
vegyes használatú út) szemléltetésére szolgál.
c) Ponttérkép, mely jelöli a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 méteres
távolságán belül elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket24.
d) A projekt tárgyát képező közterület(ek) műszaki állapotának bemutatását és a meglévő
állapotot alátámasztó fotódokumentációt. Ajánlott útszakaszonként és forgalmi irányonként
egy-egy fényképfelvételt mellékelni az úttengelyből fényképezve, amelyen látható a
meglévő burkolat minősége, valamint a teljes űrszelvény.
e) Közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása, melyről a támogatást igénylő vagy a
tervező nyilatkozik.
f) A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön
dokumentum (amennyiben releváns)
3) Hatályos településrendezési eszköz (Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és
Szabályozási terv)
4) Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben
releváns)
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az „ÁÚF 21-27” 3. pontja tartalmazza.

Pl.: köznevelési intézmények, kulturális intézmények, kereskedelmi egységek, egészségügyi intézmények, rendelők, sport- és
szabadidős létesítmények, gazdasági területek, ipari parkok stb.
24
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12.2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási szerződéshez?
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni
szükséges.
1) a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek – a költségvetési szerv, a helyi
önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény,
a közalapítvány és az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével –
pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás
mintáját,
2) a kedvezményezett – a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,
az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – alapító (létesítő) okiratát vagy jogszabályban
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát.
3) Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben
releváns).

12.3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez?
Minden olyan dokumentum, mely a támogatási kérelem benyújtásától a támogatási szerződés
megkötéséig nem kerül benyújtásra és a Korm. rendelet az 1. kifizetési igénylés benyújtásáig előírja.

13. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
13.1. A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja
értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladat a településüzemeltetés, annak keretében – többek között – a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása.
Jelen felhívás fő célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az
önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági
célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó
létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a
településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése
érdekében. A felhívás további célja a fejlesztéssel érintett belterületi útszakaszokon a közösségi
közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint az útburkolaton elhelyezhető kerékpárforgalmi
létesítmények kialakítása a fenntartható közlekedési módok fejlesztésének elősegítése érdekében.
A felhívás keretében az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutakhoz, kiszolgáló-, lakó- és vegyes
használatú utakhoz, valamint az országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő
belterületi csomópontokhoz kapcsolódó fejlesztések támogathatóak.
A felhívás a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljával összhangban áll: a
gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása, a közlekedési mobilitás alakítása az egyéni és a
közösségi közlekedés harmonikus fejlődésével.

13.2. A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok:
Törvények
1988. I. tv. a közúti közlekedésről
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
Rendeletek
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról
176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
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Uniós jogszabályok
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1058 RENDELETE (2021. június 24.) az Európai
Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1060 RENDELETE (2021. június 24.) az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos
Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső
Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre
vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról
Alapjogi Charta
Egyéb előírások
e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése
e-ÚT 02.01.42. Közúti biztonsági audit módszertan
e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)
e-ÚT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
e-ÚT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
e-ÚT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése
e-ÚT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
e-ÚT 05.01.15 Útépítési kőanyaghalmazok
e-ÚT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
e-ÚT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
e-ÚT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei
e-UT 05.02.11 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
e-ÚT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai
e-ÚT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése
e-ÚT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
e-ÚT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények
e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények
Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtéséhez
MSZ 12042:2019 Fák védelme építési területeken
MSZ 12172:2019 Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz c. útmutató
Arculati Kézikönyv Plusz c. útmutató

13.3. További mellékletek
A) Területspecifikus mellékletek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád-Csanád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Pest megye
Nógrád megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
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B) Szakmai mellékletek:
1) Útmutató a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez
2) Iránymutatás közúti biztonsági audit készítéséhez
3) Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtéséhez
4) Konzorciumi együttműködési megállapodás – Támogatási kérelem benyújtására
5) Konzorciumi együttműködési megállapodás – Támogatásban részesített projekt
megvalósítására
C) Fogalomjegyzék:
Belterületi közút: a települések településrendezési (településszerkezeti és szabályozási) tervében
beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen belül (belterületen) vagy annak határán
elhelyezkedő (határát alkotó) közutak.
Burkolat-felújítás: ha teljes pálya-, vagy csak sávszélességben hosszabb szakaszokon a kopóréteg
vagy a teljes pályaszerkezet cseréje, illetve burkolat megerősítés (profilmarással, aszfaltkopó,- és
kötőréteg terítéssel) valósul meg.
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat: olyan eljárás, amely megakadályozza, hogy az infrastruktúra
potenciális hosszú távú éghajlati hatásoknak legyen kiszolgáltatva, egyúttal biztosítja az „első az
energiahatékonyság” elvének érvényesülését, valamint azt, hogy a projektből származó
üvegházhatásúgáz-kibocsátás szintje összhangban legyen a 2050-es klímasemlegességi célkitűzéssel.
Földút: az ingatlan-nyilvántartásba útként bejegyzett, eredeti termett talajú, vagy földmunkával,
szabályos keresztszelvénnyel, vízelvezetéssel kialakított, pályaszerkezet nélküli út, amelynek
járhatósága a talajtól függő anyaggal - zúzottkő, kavics, pernye, kohósalak, feldolgozott és minősített
építési és bontási hulladék - javítható, és amely szilárd burkolatú úthoz csatlakozás vagy vasúti átjáró
előtt legfeljebb ötven méter hosszban rendelkezik szilárd burkolattal.
Gyűjtőutak: a település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a település
főúthálózatára.
Járda: a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel
vagy más módon elválasztott része.
Kátyú: az útburkolaton képződő, forgalmat zavaró leggyakoribb úthiba. Az útburkolati hibák javítása
nem tartozik a burkolat-felújítás körébe, mivel az az útburkolat fenntartásához kapcsolódó feladat.
Kisértékű tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű
tárgyi eszközök.
Kiszolgáló utak: a települések belterületének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát
lebonyolító közutak. Idetartoznak:
- a szervizutak [általában a főutak mellett elhelyezkedő - rendszerint - egyirányú utak, amelyek a
mellettük lévő területek: üzletek, szolgáltató intézmények (pl. benzinkutak, szervizek stb.)
kiszolgálását biztosítják],
- az iparterületi és a mezőgazdasági belterületi közutak (általában nehéz és lassú forgalmat
bonyolítanak le),
- egyéb kiszolgáló utak (intézmények, szabadidő-, sport-, kulturális és egyéb zöldterületek
kiszolgálását biztosító közutak).
Felhívjuk szíves figyelmüket, jelen felhívás keretében dedikált infrastruktúra, valamint mezőgazdasági
és erdészeti utak fejlesztése nem támogatható.
Kerékpárosbarát: olyan tevékenység, hely, illetve létesítmény, amely a kerékpárral közlekedők
igényeit tudatosan figyelembe veszi és azok kielégítését (minősített módon) megvalósítja.
Korszerűsítés: az osztályba sorolásának nem megfelelő műszaki jellemzőkkel rendelkező közút
műszaki jellemzőinek megfelelővé fejlesztése, vagy az osztályba sorolásának megfelelő közút
teljesítőképességének növelése a forgalmi igényeinek kielégítésére.
Közúti biztonsági audit: a közúti infrastrukturális projekt engedélyezési és kiviteli terveinek, valamint
a megvalósult létesítménynek átadás előtti és az üzemeltetés korai szakaszán végzett független,
részletes, módszeres műszaki biztonsági ellenőrzése.
Lakóutak: a települések belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek
és lakótömbök belső forgalmát bonyolítják le.
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Szilárd burkolatú út: az olyan út, amely teljes hosszában szilárd (aszfalt, beton, kő stb.) útburkolattal
rendelkezik; nem tekintendő azonban szilárd burkolatú útnak az az út, amelynek csak szilárd burkolatú
úthoz való csatlakozása előtt vagy vasúti átjáró előtt van 50 m-nél nem nagyobb hosszban szilárd
burkolata.
Út átépítése: a meglevő úttest szerkezeti vastagságának vagy szélességének megváltoztatása.
Út felújítás: a forgalmi igénybevételtől, az időjárástól vagy más természeti hatástól elhasználódott
úttesten, azok tartozékain, az út környezetében, valamint a környezetvédelmi építményeken végzendő
azon tevékenységek összessége, amelyek az út használati értékét növelik és a forgalmi igényeknek
megfelelő, eredeti műszaki állapot helyreállítását szolgálják.
Vegyes használatú út: a gyalogos-, a kerékpáros és a járműforgalom által egyaránt használható terület
a gyalogosok elsőbbségével. Úgy kell kialakítani, hogy a gépjárműforgalom ezeken az utakon csak kis
sebességgel haladhasson. A vegyes használatú utat csak kis járműforgalom esetén lehet alkalmazni.
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TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET
TERÜLET: CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE
FELHÍVÁS SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.3-21
A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
millió Ft
1 885

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon
A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek)1 számára elkülönített forrás:
a) Szeged agglomerációja számára elkülönített indikatív
keretösszeg
b) Tiszántúl számára elkülönített indikatív keretösszeg
c) Duna-Tisza köze számára elkülönített indikatív keretösszeg

518
662
705

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5-40 db.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A támogatási kérelmet az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi benyújtási szakaszokban
nyújthatja be:
1. benyújtási szakaszban: 2022.03.01. 00:00-tól 2022.04.30. 23:59-ig.

3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége?
A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége2 legfeljebb:
millió Ft
A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára
elkülönített forrásból:
a) Szeged agglomerációja számára elkülönített indikatív
keretösszeg
b) Tiszántúl számára elkülönített indikatív keretösszeg
c) Duna-Tisza köze számára elkülönített indikatív
keretösszeg

1

518
662
705

A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges
figyelembe venni.
2
A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt
„projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára
elkülönített forrásból:
a) Szeged agglomerációja számára elkülönített
indikatív keretösszeg
b) Tiszántúl számára elkülönített indikatív keretösszeg
c) Duna-Tisza köze számára elkülönített indikatív
keretösszeg

minimum
millió Ft

maximum
millió Ft

10

518

10

662

10

705

8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?
A Szeged agglomerációja, a Tiszántúl és a Duna-Tisza köze fejlesztési célterület terület-specifikus
értékelési szempontjai:

Adható
Magyarázat
pontszám
1.
Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz
A szempontnak való megfelelést a megalapozó
dokumentumban szükséges bemutatni.
0 pont: amennyiben a projekt illeszkedése nem
került bemutatásra a támogatási kérelemben
vagy a projekt nem illeszkedik egyik prioritáshoz
sem.
5 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a
megyei területfejlesztési program "Integrált
fejlesztési programok megvalósítása a megye
A projekt illeszkedik Csongrádvárosaiban és egyéb településein" (Operatív
1.1. Csanád Megye Területfejlesztési
0/5
programrész 3.10 fejezet) prioritásához és az a
Programjához
támogatási kérelemben bemutatásra került:
helyi utak építése és felújítása
Értékelési szempont

Dokumentum elérhetősége:
https://www.csongradmegye.hu/site/index.php/onkormanyzat/teruletf
ejlesztes/teruletfejlesztesi-dokumentumok2021-2027
2.
Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez
Érintett gazdasági üzem, vállalkozás: a
fejlesztéssel összefüggő területen, és annak 50
méteres körzetében elhelyezkedő, a fejlesztés
által könnyebben elérhető vállalkozás.
A megalapozó dokumentumban helyszínrajzzal
A
megvalósítási
helyszín
kell bemutatni a szempontnak való megfelelést.
közvetlen
környezetében
2.1.
0-4
elhelyezkedő gazdasági üzemek,
Az érintett gazdasági üzemek, vállalkozások
vállalkozások száma.
számának alakulása szerinti pontozás:
0 pont: 0 db, vagy ha nem kerül bemutatásra
helyszínrajzzal a megalapozó dokumentumban
a szempontnak való megfelelés,
1 pont: 1-3 db,
2

Értékelési szempont

Adható
pontszám

A
projekt
részeként
kerékpárosbarát
útvonal
is
2.2.
kiépítésre
kerül
(pl.:
kerékpársáv).

0/2

Közlekedésbiztonságot szolgáló
2.3. fejlesztések megvalósítása a
projekt keretében.

0/3

Magyarázat
2 pont: 4-10 db,
3 pont: 11-20 db,
4 pont: 21 db vagy annál több esetén.
A projekt adatlapon és a megalapozó
dokumentumban szükséges bemutatni a
szempontnak való megfelelést.
0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmazza
kerékpárforgalmi létesítmény kiépítését vagy
csak a fejlesztésbe vont közutat keresztező
kerékpáros átvezetést tartalmaz.
2 pont: amennyiben a projekt tartalmaz a
fejlesztésbe vont közúton kerékpárforgalmi
létesítmény kiépítését.
A kerékpáros nyom nem kerékpárforgalmi
létesítmény, így annak felfestése önmagában
nem jelent pontot.
Projekt
adatlapon
és
a
megalapozó
dokumentumban szükséges bemutatni a
projekt keretében tervezett tevékenységeket.
0 pont adható, ha a projekt nem tartalmaz a
felhívás
keretében
támogatható
közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztést.
3 pont adható, ha a projekt a felhívás keretében
támogatható közlekedésbiztonságot szolgáló
fejlesztést (pl.: sebesség- és forgalomcsillapító
településkapuk és/vagy szigetek kiépítése,
gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek
létesítése) tartalmaz.
A település belterületi (önkormányzati és állami
kezelésű)
szilárd
burkolatú
útjainak
kiépítettségét, azaz a burkolt út - földút arányát,
vizsgálja a szempont.
A megalapozó dokumentumban szükséges
bemutatni a szempontnak való megfelelést és
térképi melléklettel bemutatni a burkolt utakat
és földutakat, valamint azok belterületi hosszát,
melyből az arányszám számításra kerül.

2.4.

Arányszám számítása = (belterületi burkolt utak
A település belterületi szilárd
0/5/10/15 hossza (km) /belterületi burkolt- és földutak
burkolatú útjainak kiépítettsége.
hossza (km) összesen)*100
A kerekítés szabályai szerint szükséges az
arányt egész számra meghatározni.
0 pont: ha a település belterületi úthálózatának
kiépítettsége 80% feletti, vagy nem kerül
bemutatásra a szempontnak való megfelelés a
támogatási kérelemben, vagy a fejlesztés nem
tartalmazza meglévő földút (szilárd burkolattal
nem rendelkező út) burkolattal történő
kiépítését,
3

Értékelési szempont

Adható
pontszám

Magyarázat

5 pont: ha a település belterületi úthálózatának
kiépítettsége 61-80%, és a fejlesztés meglévő
földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út)
burkolattal történő kiépítését tartalmazza,
10 pont: ha a település belterületi
úthálózatának kiépítettsége 51-60%, és a
fejlesztés meglévő földút (szilárd burkolattal
nem rendelkező út) burkolattal történő
kiépítését tartalmazza,
15 pont: ha a település belterületi
úthálózatának kiépítettsége 50% vagy az alatti,
és a fejlesztés meglévő földút (szilárd
burkolattal nem rendelkező út) burkolattal
történő kiépítését tartalmazza.
A
közösségi
közlekedési
szolgáltató
nyilatkozatát szükséges csatolni a támogatási
kérelemhez arról, hogy a fejlesztéssel érintett
nyomvonalon mely irányba, hány járatot
üzemeltet.
A fejlesztéssel érintett belterületi
0 pont: amennyiben a projekt keretében érintett
2.5. útszakaszon
0/10
közösségi
útszakasz(ok)on
nem
zajlik
közösségi
közlekedés történik.
közlekedés, vagy nem került benyújtásra a
közösségi közlekedési szolgáltató nyilatkozata.
10 pont: amennyiben a közösségi közlekedési
szolgáltató nyilatkozata alapján a projekt
keretében érintett - legalább egy - útszakaszon
közösségi közlekedés folyik.
A szempont az alábbi közszolgáltatások jobb
elérhetőségének vizsgálatát célozza:
- gyermekjóléti alapellátások (bölcsődék);
- nevelési intézmények (óvodák);
- alapfokú-, középfokú és felsőfokú oktatási
intézmények;
- egészségügyi intézmények (pl.: orvosi
rendelő, szakrendelő);
- szociális intézmények (pl.: idősek nappali
ellátása);
- vasútállomás,
közösségi
közelekedés
A projekt keretében tervezett 0/2/4/6/8/
megállói, állomásai, P+R parkolók;
útberuházás
hozzájárul
a
2.6.
10/12/14/ - közigagatás és egyéb közszolgáltatások
közszolgáltatások
jobb
(pl.: polgármesteri hivatal, kormányhivatal,
16/18/20
elérhetőségéhez.
művelődési ház, könyvtár, posta).
Ahány közszolgáltatást nyújtó intézményt
érint(enek) közvetlenül a fejlesztéssel
érintett útszakasz(ok), annyiszor 2 pont
adható, de maximum 20 pont adható.
Közszolgáltatások közvetlen kapcsolódása alatt
értendőek: a fejlesztéssel összefüggő területen,
és annak 50 méteres körzetében elhelyezkedő
közszolgáltatások.

4

Értékelési szempont

2.7.

A támogatási kérelem gyűjtőút
fejlesztést tartalmaz.

Összesen:

Adható
pontszám

0/10/15

Magyarázat
Egy intézmény csak egyszer kerülhet
beszámításra egy projekt keretében.
A megalapozó dokumentumban helyszínrajzzal
kell bemutatni a szempontnak való megfelelést.
0 pont: amennyiben a projekt keretében
tervezett
útberuházást
nem
érint
közszolgáltatást (0 db), vagy ha nem kerül
bemutatásra helyszínrajzzal a megalapozó
dokumentumban
a
szempontnak
való
megfelelés.
A támogatási kérelem gyűjtőút fejlesztést
tartalmaz.
0 pont: amennyiben a támogatási kérelem
kizárólag kiszolgáló-, lakó- vagy vegyes
használatú út fejlesztésére irányul.
10 pont: amennyiben a támogatási kérelem
gyűjtőút
fejlesztést
(beleértve:
építést/
korszerűsítést/felújítást)
is
tartalmaz,
kiszolgáló-, lakó- vagy vegyes használatú út
fejlesztése mellett.
15 pont: amennyiben a támogatási kérelem
kizárólag gyűjtőút fejlesztést (beleértve: építést/
korszerűsítést/felújítást) tartalmaz, és nem
tartalmaz kiszolgáló-, lakó- vagy vegyes
használatú út fejlesztést.
A megalapozó dokumentumban szükséges
bemutatni a szempontnak való megfelelést.
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Ikt.sz.: …….…. /2022.
Tárgy: Deszki Tánc Háza tervezési szerződések
megkötése
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Deszk
Tisztelt Képviselő-testület!
A A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1 kódszámú „ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK Pályázati Felhívásra
benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, és 455.000.000,- Ft 100 %-os intenzitású
támogatást nyert.
A beruházás teljes bekerülési költsége – pályázati előlegként – már a MÁK-nál erre elkülönített
számlánkon van, ami azt jelenti, hogy neki kell állnunk a kivitelezés előkésztésének.
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat által megterveztetett épület engedélyes tervei
elkészültek, arra a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal CS/D01D00422-10/2022. ügyirat
számon, 202200125122 ÉTDR azonosítóval, IR-000720593/2022 ÉTDR iratazonosítóval és
CS/ETDR-01/586-10/202 ÉTDR iktatószámon építési engedélyt kapott a Deszk, Széchenyi
István utca 33. sz. 45/4 Hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra építendő „Deszki Tánc
Háza” épület megépítésére.
Az építési engedélyt, a teljes tervdokumentációt a megyei önkormányzattól megkaptuk, annak
jogutódlása – önkormányzatunk, mint építtetőként történő feltüntetése – folyamatban van.
A tervek szerzői jog védelme alatt állnak.
A tervezők a terv egyszeri felhasználásához járultak hozzá az engedélyes tervek elkészítésekor,
mely az építési engedély megszerzésére irányult. Ennek tudatában kértünk árajánlatokat tőlük, ill.
más szakági tervezőktől a kiviteli tervek elkészítéséhez.
A pályázatban 25.250.000,- Ft állt rendelkezésre tervezési díjakra, melyből a tervezői ajánlatok
beérkezésekor a költségcsoport 49%-át átcsoportosítva a kivitelezésre, így tervezési díjakra, a
jogszabályokban előírt tartalmú kiviteli tervekre összesen 13 M Ft-ot különítünk el.
A beérkezett ajánlatok közül az építési engedélyes terveket is elkészítő team, azaz:
-

-

építész (építőmesteri munkák, akadálymentesítés, ácsmunkák, asztalos és lakatos
munkák, kerítés átépítés, belső udvar és kert burkolati tervei) : a L-IMBREX Bt.
(6727 Szeged, Gerle utca 10/a) 8.000.000-Ft. vállalkozási díj,
statikai tervezés: Tari László okl. építészmérnök (6727 Szeged, Gábor Á. u. 57.) bruttó
1.244.600,-Ft. vállalkozási díj,
épületgépész tervezés: Kell 1 Terv Épületgépészeti Kft. (6723 Szeged Szamos u 5/b)
bruttó 1.244.600,-Ft. vállalkozási díj,
épület elektromos tervezés: INNOVILL Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Ipoly u. 30.
Wollner András villamosmérnök) bruttó 1.460.500,-Ft. vállalkozási díj,
tűzvédelmi tervezés: Kiszely Attila tűzvédelmi szakértő (6600 Szentes, Apponyi tér 26. C
lph. I/4.) 50.000,-Ft. vállalkozási díj
közmű tervezés: Marosi Tamás vízépítő mérnök (6781 Domaszék, Szentgyörgyi A. u.
6.) 400.300,-Ft. vállalkozási díj

által adott, összesen 13.000.000,- Ft-os díjcsomag volt a legkedvezőbb, melyben a szakági
tervezőkkel – hasonlóan a többi érvényes, de magasabb árajánlathoz – külön-külön szerződünk.
Kérem a T. Képviselő Testületet, hogy hatalmazzon fel a tervezési szerződések mielőbbi
megkötésére, és aláírására, hogy a lehető leghamarabb kiírhassuk a kivitelezési munkákra a nyílt
közbeszerzést.
Deszk, 2022. április 11.
Tisztelettel:
Király László
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: A Deszki Tánc Háza tervezési szerződéseinek megkötése
Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Deszki Tánc Háza
tervezési szerződéseinek a megkötését az alábbiak szerint jóváhagyja:
- építőmesteri munkák, akadálymentesítés, ácsmunkák, asztalos és lakatos munkák, kerítés
átépítés, belső udvar és kert burkolati tervei) : a L-IMBREX Bt. (6727 Szeged, Gerle utca
10/a) 8.000.000-Ft. vállalkozási díj,
- statikai tervezés: Tari László okl. építészmérnök (6727 Szeged, Gábor Á. u. 57.) bruttó
1.244.600 ,-Ft. vállalkozási díj,
- épületgépész tervezés: Kell 1 Terv Épületgépészeti Kft. (6723 Szeged Szamos u 5/b)
bruttó 1.244.600,-Ft. vállalkozási díj,
- épület elektromos tervezés: INNOVILL Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Ipoly u. 30.
Wollner András villamosmérnök) bruttó 1.460.500,-Ft. vállalkozási díj,
- tűzvédelmi tervezés: Kiszely Attila tűzvédelmi szakértő (6600 Szentes, Apponyi tér 26. C
lph. I/4.) 50.000,-Ft. vállalkozási díj
- közmű tervezés: Marosi Tamás vízépítő mérnök (6781 Domaszék, Szentgyörgyi A. u. 6.)
400.300,-Ft. vállalkozási díj
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződések aláírására.
A tervezési díjak összege az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kapnak:
1.
Képviselő-testület tagjai
2.
polgármester
3.
jegyző
4.
P.H. Gazdasági csoport
5.
Pályázatíró
6.
Irattár
K.m.f.
Király László
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Tel.: 62/571-580, 62/571-584, e-mail: ph@deszk.hu
Ikt.sz.: D1/………./2022.
Tárgy: Deszk Község Településrendezési
Eszközeinek módosítása

Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
részére

Deszk

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képeviselő-testület 2021. december 08. napján a következő döntéseket hozta meg:
1. Deszk Község településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása,
2. Deszk Településszerkezeti Tervének jóváhagyása,
3. Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
A Képviselő-testület által megalkotott, a Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet (Új HÉSZ) a jogszabályi előírásokra tekintettel
2022. január 07. napján lépett hatályba.
Az Új HÉSZ, valamint a településszerkezeti terv gyakorlati alkalmazása során megállapítást
nyert, hogy szükséges egyes előírásokat pontosítani, valamint kiegészíteni.
A településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő 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. április 12.
Tisztelettel:
Király László
polgármester

KIVONAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. ….. napján tartott testületi ülésén
készült jegyzőkönyvéből.
….2022. (…...) önkormányzati határozata
Tárgy: Döntés Deszk község Településrendezési Eszközeinek módosításáról
HATÁROZAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a Deszk község Településrendezési
Eszközeinek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-a szerinti módosításáról.

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
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

KIVONAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. …... napján tartott testületi ülésén
készült jegyzőkönyvéből.
….../2022. (…….) önkormányzati határozata
Tárgy: Deszk község településrendezési eszközeinek módosítása
HATÁROZAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja alapján döntéssel igazolja, hogy a
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területen megszüntetésre kerülő, 7586 m2 területű, még meg nem valósult „Védelmi erdő”
(Ev) beépítésre szánt, gazdasági területté történő átsorolása a település szerkezetében kedvező
elhelyezkedése végett és gazdasági szempontból indokolt, továbbá a település már beépítésre
kijelölt területén belül nincs megfelelő, hasonló adottságú terület.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
1.
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

