




























































Tájékoztató a veszélyhelyzetben hozott 2021. évi polgármesteri döntésekről 
 
 

D1/…………/2020. 
 
 

A képviselő-testület részére a veszélyhelyzetben hozott 2021. évi polgármesteri 
döntésekről felsorolás szerűen, az alábbiak szerint adok tájékoztatást: 
 
 

2021. január 19-i döntések 
 
 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

1/2021. (I. 19.) számú határozata 
 
Tárgy: A kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
2. pontja, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 5. §. (3) 
bekezdése, valamint 6. §. (3) bekezdése alapján a köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait a 
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. látja el 2021. február 15. napjától 5 év határozott 
időtartamra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kapnak: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági cs. 
4. Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
5. Irattár 
 
 
 

Deszk, 2021. január 19. 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
 
 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

2/2021. (I. 19.) számú határozata 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a TOP-2.1.3-16 azonosítószámú pályázatra 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
A TOP-2.1.3-16 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című 
100% támogatási intenzitású (0% önerőt tartalmazó) pályázati felhívásra támogatási kérelmet 
kívánok benyújtani a település csapadék-és belvízvédelmi biztonságának fokozása érdekében. 
A támogatási kérelem becsült összköltsége és egyben elszámolható összköltsége bruttó: 
300.000.000,-Ft. azaz Háromszáz-millió Forint 
A támogatási kérelmet a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló 
pályázatíró és projektmenedzsment szolgáltatást bonyolító Csongrád Megye Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft-vel kívánom előkészíteni és megvalósítani.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kapnak: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági cs. 
4. Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 
5. Irattár 
 

Deszk, 2021. január 19. 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
  



 
Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének  
3/2021. (I. 19.) számú határozata 

 
Tárgy: A Takarékfaktor Követeléskezelő és Faktoring Szövetkezet követelés-vásárlási ajánlatának 
az elfogadása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendelem el: 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a Takarékfaktor Követeléskezelő és Faktoring 
Szövetkezet (Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. G. ép. fszt. 4., Cégjegyzékszám: 09-
02-000962) követelés-vásárlási ajánlatát, mely a Reál Vendéglátó és Közvetítő Kft. „fa” (6721 
Szeged, Sóhordó u. 18., Cégjegyzékszám: 06-09-000874) mint adósnak a CONCURS Manager 
Befektető és Tanácsadó Zrt. kijelölt felszámoló felé Deszk Község Önkormányzata által 
bejelentett és visszaigazolt követelésére vonatkozik, 32.000.000,-Ft., azaz Harminckettő-millió 
forint vételáron elfogadja. 
A jogügylet engedményezési megállapodás útján jön létre, mely a teljes vételár egyösszegű 
megfizetését követően hatályosul. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kapnak: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági cs. 
4. Takarékfaktor Követeléskezelő és Faktoring Szövetkezet 
5. Irattár 
 
 
 

Deszk, 2021. január 19. 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 

  



2021. január 29-i döntések 
 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

4/2021. (I. 29.) számú határozata 
 
Tárgy: Deszk Község Önkormányzata, a Deszki Polgármesteri Hivatal és a Deszki Művelődési 
Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójának jóváhagyása 
 
Deszk Község Önkormányzata, mint Képviselő-testület feladat– és határkörét, a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, és a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésére figyelemmel a jelenlegi veszélyhelyzetben gyakorló polgármester j ó v á h a g y o m  a 
Deszk Község Önkormányzata, a Deszki Polgármesteri Hivatal és a Deszki Művelődési Ház és 
Könyvtár 2019. évi költségvetési maradvány korrekcióját, az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Áhsz. - és a Beruházás Előkészítési Alap 
felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 
28.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, és az Áhsz. 56/A § (3) bekezdése alapján készült 
jegyzőkönyvekben foglaltak szerinti tartalommal és a külön csatolt űrlapok szerint: 
1. A Deszk Község Önkormányzata Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett 

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

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

- 46.376.889,- Ft azaz mínusz negyvenhatmillió – háromszázhetvenhatezer - 

nyolcszáznyolvankilenc forint. A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 

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

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

összegével. 

 

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

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

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

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

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

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

jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével. 

 

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

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

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

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

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

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

jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével. 

 

 

  



 

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

űrlap) 
 
Alkalmaztam a Képviselő-testület polgármesterének eljárására a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglalt szabályait, miszerint a „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kapnak: 

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

 

 

Deszk, 2021. január 29. 

 

 

Király László 
Deszk község polgármestere 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

5/2021. (I. 29.) számú határozata 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a VP6-19-2.1-21-3-17 kódszámú „Helyi civil, sport és szabadidős 
szolgáltatások fejlesztése” című pályázati a felhívásra 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Pályázatot kívánok benyújtani a VP6-19-2.1-21-3-17 kódszámú „Helyi civil, sport és szabadidős 
szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívás építési tevékenységére „Mellékhelyiség 
kialakítása a deszki Népi Hagyományőrző Közösségi Ház udvarán” címmel. 
 
A megvalósítás helyszíne: 
 

Cím: Helyrajzi szám: 

6772 Deszk, Széchenyi u.35. 046 

 
 
A megpályázott összeg kb. bruttó 4,1 millió Ft, a támogatás intenzitása 75 % azaz 
hozzávetőlegesen bruttó 3.075.000,-Ft ,az önerő mértéke 25%, azaz hozzávetőlegesen bruttó 
1.025.000,- Ft, amely az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. február 25. 
 
Erről értesítést kapnak: 
6. Polgármester 
7. Jegyző 
8. PH.- Gazdasági cs. 
9. Pályázatíró 
10. Irattár 
 
 
 
Deszk, 2021. január 29. 
 

 

 
Király László 

Deszk község polgármestere 

 
 

  



2021. január 29-i döntések 
 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

6/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munkatervének, beiskolázási tervének és 
szolgáltatási tervének elfogadása, valamint a 2020. évi munkáról készített beszámoló értékelése 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
2021. évi munka, beiskolázási és szolgáltatási tervét, valamint a 2020. évről szóló beszámolóját. 
 
A Polgármester köszönetét fejezi ki a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának és 
dolgozóinak a 2020. évben végzett munkájukért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

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

 
 
Deszk, 2021. február 26. 
 
 
 

Király László 

Deszk község polgármestere 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

7/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Beszámoló a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 2020. évi munkájáról 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
A Polgármester köszönetét fejezi ki a kuratórium vezetőjének és tagjainak a 2020. évben végzett 
munkájukért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

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

 
 
Deszk, 2021. február 26. 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

8/2021. (II. 26.) számú határozata 

 
Tárgy: Átfogó értékelés az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi tevékenységéről és a 
2021. évi tervekről 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. (6) bekezdése alapján az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszk 
településen 2020. évben végzett tevékenységéről és a 2021. évi tervekről szóló tájékoztatóját 
elfogadja.  
 
A Polgármester köszönetét fejezi ki az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ vezetésének és 
dolgozóinak a 2020. évben végzett munkájukért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

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

 
 
Deszk, 2021. február 26. 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

9/2021. (II. 26.) számú határozata 
 
Tárgy: Fenntartóváltozással kapcsolatos döntés előkészítése, fenntartói jog átadás-átvételének 
kezdeményezése 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (8) bek. 
alapján úgy határoz, hogy Deszk Község Önkormányzata a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 
által fenntartott Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 
(6772 Deszk, Móra u. 2.) tagintézmény, mint köznevelési intézmény fenntartói jogát átveszi, 
kiválással, 2021. szeptember 01. napi hatállyal. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

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

 
 
Deszk, 2021. február 26. 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

10/2021. (II. 26.) számú határozata 
 

Tárgy: Döntés intézményi gyermekétkeztetés fenntartó váltásával kapcsolatban 
 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 

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

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

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

 
 
Deszk, 2021. február 26. 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

11/2021. (II. 26.) számú határozata 
 
Tárgy: Megállapodás a mezei őrszolgálat ellátására 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy az Önkormányzat Deszk község közigazgatási 
külterületén a mezőőri őrszolgálat és a természetes és épített környezet felügyeletével kapcsolatos 
feladatok ellátására megállapodást köt a Deszki Gazdák Vadásztársaságával (6772 Deszk, Péró 
Szegedinác u. 53. képviseli: Molnár Sándor elnök) 2021. március 1. napjától 1 év határozott 
időtartamra, a határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

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

 
 
Deszk, 2021. február 26. 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

12/2021. (II. 26.) számú határozata 
 
Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése 
alapján a Deszk község környezeti állapotának alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a lakosság részére a tájékoztatást Deszk község honlapján 
tegye közzé.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

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

 
 
Deszk, 2021. február 26. 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

13/2021. (II. 26.) számú határozata 
 
Tárgy: Egyetértési jog gyakorlása a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor vezetőjével kapcsolatban 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése 
alapján úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Éberhardt Gábor rendőr ezredes rendőrségi 
főtanácsos Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Kirendeltség 
Kiszombor kirendeltség vezetői kinevezése meghosszabbításra kerüljön. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

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

 
 
Deszk, 2021. február 26. 
 
 
 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

14/2021. (II. 26.) számú határozata 
 

Tárgy: Csatlakozás a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz 
fejlesztése” című pályázathoz 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a „Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” pályázati felhívás keretében helyi termelői 
piac kialakítására, a pályázat azonosító száma VP6-7.2.1.1-20. Az igényelt támogatás összege 
bruttó 11.085.836,-Ft. 
 
A megvalósítás helyszíne: 

Cím Helyrajzi szám 

Deszk, Kossuth utca Hrsz.: 840. 

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

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

 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

 

 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

15/2021. (II. 26.) számú határozata 



 
Tárgy: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázatának kiírása 

 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdése alapján, a kulturális 
intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (Továbbiakban: Rendelet) szerint 
pályázatot hirdet a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői munkakör betöltésére 
a határozat mellékletét képező tartalommal. 
 
A Polgármester felhívja a Jegyzőt, hogy gondoskodjék a pályázati kiírás www.deszkifaluhaz.hu és 
a www.deszk.hu internetes oldalon történő közzétételéről. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

  

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


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

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

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

munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának 

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

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

Könyvtár Intézményvezetői munkakör betöltésére. 

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

Munkahely megnevezése: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 

Munkavégzés helye: 6772 Deszk, Tempfli tér 8. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Megbízás időpontja: 

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

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

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

24.) sz. szabályzatában foglaltak. 

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok:  

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

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

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

törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési 

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

tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek 

szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az 

intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának 

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

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

által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért. A Népi Hagyományőrző Közösségi 

Házba programok, foglalkozások szervezése. 

Megbízás feltételei: 

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



További pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság,  

 cselekvőképesség,  

 büntetlen előélet (nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását 

kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt), 

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

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

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

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

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

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

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

vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői 

munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat. 

Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga. 

Néprajz alapszakos bölcsész diploma. 

„B” kategóriás vezetői engedély. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 

 részletes szakmai és vezetési programot, 

 végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata, 

 szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok, 

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

előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység 

folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

 az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat 

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

éven belül vállalja, 

 bérigény megjelölése, 

 nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, 

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

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

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

anyagba betekinthetnek. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

2021. április 07. 

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

571-580-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



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

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

Művelődési Ház és Könyvtár” 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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

dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2021. április 21. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

2021. március 3. 

www.deszkifaluhaz.hu; www.deszk.hu  

  

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


Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

16/2021. (II. 26.) számú határozata 
 
Tárgy: A TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00005 kódszámú projekt műszaki terveivel kapcsolatos döntés 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00005 kódszámú 
projekt során 2019. február 21. napján (Tari László ev., Energovit Kft., Innovill Kft., Wollner 
András ev.) tervezőkkel megkötött, majd 2019. július 8. napján módosított tervezési szerződésben 
foglalt 5.950.400 Ft tervezési díjnak a pályázat által nem finanszírozott 831.400 Ft-os részét 
Deszk Község Önkormányzata saját forrásból, önerőként biztosítja. 
 
Az önerőhöz szükséges összeget Deszk Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében 
kívánja biztosítani. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. február 26. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

  



2021. március 16-i döntések 
 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

17/2021 (III. 16.) számú határozata 
 
Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és kötelezettségeinek a meghatározása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy Deszk Község Önkormányzatának a saját 
bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékletben bemutatottak szerint változatlan 
formában jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. március 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

18/2021 (III. 16.) számú határozata 
 
Tárgy: Költségvetési egyensúly fenntartása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy Deszk Község Önkormányzatának 2021. évi 
költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló rendeletét elfogadja és a költségvetésben 
tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával mindent megtesz a költségvetési egyensúly 
fenntartása érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. március 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

19/2021 (III. 16.) számú határozata 
 
Tárgy: A Deszki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó Közszolgálati Szabályzat 
módosítása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy az 1/2016.(II. 24.) számú a Deszki Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőire vonatkozó Közszolgálati Szabályzatát a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. március 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
  



 
Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének 
20/2021. (III.16.) számú határozata 

 
 
Tárgy: A TOP-2.1.3 kódszámú felhívásra benyújtandó támogatási kérelem projekt előkészítési 
tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a TOP-2.1.3 kódszámú felhívásra benyújtandó 
támogatási kérelem projekt előkészítési tevékenység ellátására vonatkozó, a Csongrád Megyei 
Fejlesztési Nonprofit Kft-vel (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.1.) 2021. január 25. napján 
megkötött megbízási szerződést bruttó 5.000.000,-Ft., azaz ötmillió forint megbízási díj ellenében 
jóváhagyja. 
 
A megbízási díj összegét Deszk Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. március 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 

  



 
Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének 
21/2021. (III.16.) számú határozata 

 
 
Tárgy: A TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030 azonosító számú projekt közbeszerzési tevékenység 
ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030 azonosító 
számú projekt közbeszerzési tevékenység ellátására vonatkozó Nagymihály Ügyvédi Irodával 
(6722 Szeged, Gogol u. 6.) 2021. március 5. napján megkötött megbízási szerződést bruttó 
2.514.600,- Ft., azaz kettőmillió-ötszáztizennégyezer-hatszáz forint megbízási díj ellenében 
jóváhagyja. 
 
A megbízási díj összegét Deszk Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. március 16. 
 
 
 

 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
  



 
Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének 
22/2021. (III.16.) számú határozata 

 
 

Tárgy: A TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030 azonosító számú projekt tervezési tevékenység 
ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030 azonosító 
számú projekt tervezési feladatainak ellátására vonatkozó KÖVIMET Mérnöki Tervező és 
Szolgáltató Kft-vel (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. 1. emelet 2.) 2021. március 9. napján 
megkötött vállalkozási szerződést bruttó 8.849.360,- Ft., azaz nyolcmillió-
nyolcszáznegyvenkilencezer-háromszázhatvan forint vállalkozási díj ellenében jóváhagyja. 
 
A megbízási díj összegét Deszk Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. március 16. 
 

 
 
 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
  



 
Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének 
23/2021. (III.16.) számú határozata 

 
 

Tárgy: Az MFP-FHF/2020. kódszámú pályázati felhívás keretében, a 3096592554 azonosító 
számú projekt szerinti tető felújítási munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy az MFP-FHF/2020. kódszámú pályázati felhívás 
keretében, a 3096592554 azonosító számú projekt szerinti tető felújítási munkálataira vonatkozó  
CSIMÓ és társai Szolgáltató Betéti Társasággal  (6781 Domaszék, Harang u. 20.) 2021. március 5. 
napján megkötött vállalkozási szerződést bruttó 14.970.322,- Ft., azaz tizennégymillió-
kilencszázhetvenezer-háromszázhuszonkettő forint vállalkozási díj ellenében jóváhagyja. 
 
A megbízási díj összegét Deszk Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. március 16. 
 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

24/2021. (III.16.) számú határozata 
 
 

Tárgy: Közhasznúsági szerződés jóváhagyása a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.-vel 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy jóváhagyja a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-vel (6772 Deszk, Móra u. 2.) 
megkötendő, a határozat mellékletét képező közhasznúsági szerződést. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
6. Irattár 

 
Deszk, 2021. március 16. 
 

 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

25/2021. (III.16.) számú határozata 
 
 

Tárgy: Deszk Község Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. § (1) bekezdése alapján Deszk Község Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervét 
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. március 16. 
 

 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
 
 
 

  



A 25/2021. (III. 16.) számú határozat melléklete 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód 

 

  Tervezett 
eljárás fajtája 

 Időbeli ütemezés   
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 szerződés 
teljesítésének 
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előzetes 
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 II. Építési 
beruházás 

Csapadék- és 
belvízelvezető 

csatornarendszer 
fejlesztése  

 
 

45247000-0 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 2021. I-II. negyedév 2023.03.31. nem 
TOP-2.1.3-16-CS1-

2021-00030. 

 III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
   

IV. Építési 
koncesszió 

 
 

  
   

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

 
 

  
   



 
Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének 
26/2021. (III.16.) számú határozata 

 
 

Tárgy: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 
 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy 30.000.- Ft, azaz Harmincezer forint támogatás 
nyújt az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak.  
 
A támogatás összege Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági csoport 
4. Pályázatíró 
5. Irattár 
 
Deszk, 2021. március 16. 
 

 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 
 
 
 

 

  



2021. április 21-i döntések 

 
Deszk Község Önkormányzat 

Polgármesterének 
27/2021. (IV.21.) számú határozata 

 
 

Tárgy: A VP6-19-2.1-21-3-17 kódszámú „Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások 
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos 5/2021. (I. 29.) számú polgármesteri 
határozat módosítása 

 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy az 5/2021. (I. 29.) számú határozatában foglalt 
pályázati összegek az alábbiak szerint módosulnak: 
 
A megpályázott összeg kb. bruttó 4,1 millió Ft, a támogatás intenzitása 75 % azaz hozzávetőlegesen bruttó 
3.064.733,-Ft, az önerő mértéke 25%, azaz hozzávetőlegesen bruttó 1.021.578,- Ft, amely az önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
A tárgyi határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. április 30. 
 
Erről értesítést kapnak: 
1. Képviselő- testület tagjai 
2. Polgármester 
3. Jegyző 
4. PH.- Gazdasági cs. 
5. Pályázatíró 
6. Irattár 
 
Deszk, 2021. április 21. 
 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

28/2021. (IV.21.) számú határozata 
 
 

Tárgy: A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának megválasztása 
 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 

1. Deszk Község Polgármestere a nyilvános pályázati eljárás eredménye és a szakértői 
bizottság véleményének a figyelembe vételével úgy határoz, hogy a Deszki Művelődési 
Ház és Könyvtár (6772 Deszk, Tempfli tér 8.) igazgatójának 2021. május 01. napjától 
számított 5 év határozott időtartamra, 2026. április 30. napjáig kinevezi Bene Ildikót. 
 

2. Az igazgató foglalkoztatása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben 
meghatározott munkaviszonyban történik. Az igazgató munkabére bruttó 400.000 Ft/hó, 
vezetői pótléka bruttó 40.000 Ft/hó összegben került meghatározásra. 
 

3. A Polgármester felkéri a jegyzőt a kinevezéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Képviselő- testület tagjai 
2. Polgármester 
3. Jegyző 
4. P. H. Gazdasági csoport 
5. Bene Ildikó 
6. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
7. Irattár 
 
 
 
 
Deszk, 2021. április 21. 
 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

29/2021. (IV.21.) számú határozata 
 

Tárgy: Tájékoztató a 2020. évi adófizetési tapasztalatokról 
 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 

 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a 2020. évi adófizetésről és tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kapnak: 
1. Képviselő- testület tagjai 
2. Polgármester 
3. Jegyző 
4. PH.- Gazdasági cs. 
5. Pályázatíró 
6. Irattár 
 
Deszk, 2021. április 21. 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

30/2021. (IV.21.) számú határozata 
 

Tárgy: Döntés a Deszki Seprű Gyártó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet vonatkozásában 
 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy Deszk Község Önkormányzata a Deszki Seprű 
Gyártó és Szolgáltató Szociális Szövetkezetben (székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 46. C 
épület, adószám: 25970412-2-06) létrejött tagságát 2021. május 31. napi hatállyal meg kívánja 
szüntetni. 
 
Deszk Község Önkormányzata a szociális szövetkezet alapításához szükséges 1 db 10.000,-Ft 
(azaz Tízezer forint) névértékű részjegyet a kilépéssel egyidőben visszaigényli. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Képviselőtestület tagjai 
2. Polgármester 
3. Jegyző 
4. PH Gazdasági csoport 
5. Szövetkezet 
6. Irattár 
 
 

Deszk, 2021. április 21. 
 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

 
 



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének  

31/2021. (IV. 21.) számú határozata 
 
 
Tárgy: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács Elnök 
döntéshozatalának kezdeményezése 

 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendelem el: 

 
Deszk Község Önkormányzata, mint tagönkormányzat képviseletében felkérem a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) munkaszervezeti feladatait 
ellátó Deszki Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 2021. május 15. 
napjáig kezdeményezze a Társulási Tanács Elnökének alábbi napirendi pontokban történő 
döntéshozatalát: 
 
1. Döntés a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről 
2. Döntés a Társulás székhelyének és telephelyének megváltoztatásáról 
3. Döntés a Társulási Megállapodás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításáról. 
 
Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kapnak: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 

3. PH.- Gazdasági cs. 
4. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács Elnöke 

5. Irattár 
 
 

Deszk, 2021. április 21. 

 
 
 

 

 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 

  



2021. május 19-i döntések 
 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

32/2021. (V. 19.) számú határozata 
 
 
Tárgy: Az önkormányzati lakások bérleti díjának és közüzemi számláinak fizetési tapasztalatairól 
és az épület állagának az ismertetéséről szóló tájékoztató jóváhagyása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy az önkormányzati lakások bérleti díjának és 
közüzemi számláinak fizetési tapasztalatairól és az épületek állagának az ismertetéséről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kapnak: 

1. polgármester 
2. jegyző 
3. PH. - Gazdasági cs. 
4. Műszaki ügyintéző 
5. irattár 

 
 
 
Deszk, 2021. május 19. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

33/2021. (V. 19.) számú határozata 
 
 
Tárgy: A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és a TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATÁNAK jóváhagyása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendelem el: 
 
Deszk Község Önkormányzata, mint megrendelő képviseletében jóváhagyom a B&B '99 
Szolgáltató Bt. által 2021. január 21. napján átadott Megalapozó Vizsgálat 1. sz. kötetét, valamint a 
2021. február 28. napján átadott Településfejlesztési Koncepciót (2. sz. kötet). 
 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesítést kapnak: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH.- Gazdasági cs. 
4. B&B '99 Szolgáltató Bt. 
5. Irattár 
 
 
Deszk, 2021. május 19. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

34/2021. (V. 19.) számú határozata 
 
 
Tárgy: Támogatás nyújtása a Deszki Sport Club részére 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy Deszki Sport Club részére 600.000,-Ft, azaz 
Hatszázezer forint támogatást nyújt a működési költségei biztosítása érdekében.  
 
A támogatás összege az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 16.) 
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. 
 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Kapják: 

1. polgármester 
2. jegyző 
3. PH. - Gazdasági cs. 
4. Deszki Sport Club 
5. irattár 

 
 
 
Deszk, 2021. május 19. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

35/2021. (V. 19.) számú határozata 
 
 
Tárgy: Az Első Deszki Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet támogatása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy támogatni kívánja az Első Deszki Mezőgazdasági 
Szociális Szövetkezetet akként, hogy az éves 25.400,-Ft-os számlavezetési díjának kifizetését az 
önkormányzat átvállalja. 
 
A díj összege Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 16.) 
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Kapják: 

1. polgármester 
2. jegyző 
3. PH. - Gazdasági cs. 
4. Első Deszki Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 
5. irattár 

 
 
 
Deszk, 2021. május 19. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 

  



2021. május 25-i döntések 
 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

36/2021. (V. 25.) számú határozata 
 
 
Tárgy: A 2020-2021. évről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rend. 49. § rendelkezései szerint Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
által megbízott belső ellenőr által elkészített, a 2020-2021. évről szóló összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentést elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesítést kap:  

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. P. Hiv.- Gazdasági Csoport 
5. Gajdán Lejla belső ellenőr 
6. Irattár 

 
 
 
Deszk, 2021. május 25. 
 
 
 

 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 

  



 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

37/2021. (V. 25.) számú határozata 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a kistérségi szervezetek 2020. évi munkájáról és a 2021. évi tervekről 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 

Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a kistérségi szervezetek 2020. évi 
munkájáról és a 2021. évi terveiről szóló tájékoztatóját. 

 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesül: 
    1. Képviselő-testület tagjai 
    2. polgármester 
    3. jegyző 
    4. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
    5. Irattár 
 
 
 

Deszk, 2021. május 25. 

 

 

Király László 
Deszk község polgármestere 



 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

38/2021. (V. 25.) számú határozata 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi munkájáról 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 

Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi munkájáról szóló tájékoztatóját. 

 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesül: 
    1. Képviselő-testület tagjai 
    2. polgármester 
    3. jegyző 
    4. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
    5. Irattár 
 
 
 

Deszk, 2021. május 25. 

 

 

Király László 
Deszk község polgármestere 

  



 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

39/2021. (V. 25.) számú határozata 
 
 
Tárgy: Kötelező köznevelési- és üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 
jóváhagyása 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával a 
kötelező köznevelési- és üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó 2007. június 06. napján 
kötött 2007. július 01. napjával hatályba lépő együttműködési megállapodást megszüntető, egyben 
a köznevelési feladatok átadásáról-átvételéről rendelkező megállapodást a határozat mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyja.  

 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesül: 
    1. Képviselő-testület tagjai 
    2. polgármester 
    3. jegyző 
    4. SZKTT 
    5. Irattár 
 
 
 

Deszk, 2021. május 25. 

 

 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 

  



 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

40/2021. (V. 25.) számú határozata 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében a „Felelős állattartás elősegítése” 
című, MFP-FAE/2021. kódszámú kiírásra 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 

Deszk Község Polgármestere úgy határoz, pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program - 
„Felelős állattartás elősegítése” c. pályázati felhívás keretében, a pályázat azonosító száma 
MFP-FAE/2021. Az igényelt támogatás összege bruttó 1.500.000,-Ft. 
 
Az együttműködő állatorvos: 
 

Név Cím: FELÍR 
azonosító 

Állatorvosi Kamarai 
Praxis engedély száma 

Dr. Tóth Tamás 
állatorvos 

6771 Szeged, Hősök tere 1. AB 2629211 2009 

 
 
A támogatás intenzitása: 100%. 
 
A fejlesztés teljes költsége és az igényelt támogatás összege bruttó 1.500.000,-Ft, azaz bruttó 

Egymillió-ötszázezer forint. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.07.18. 
 
Erről értesül: 
    1. Képviselő-testület tagjai 
    2. polgármester 
    3. jegyző 
    4. Pályázatírók 
    5. Irattár 
 
 
 

Deszk, 2021. május 25. 

 

 

 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 



 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

41/2021. (V. 25.) számú határozata 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében a „Orvosi eszközök beszerzése”  
című,  MFP-AEE/2021. kódszámú kiírásra 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 

Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program - 
„Orvosi eszközök beszerzése” c. pályázati felhívás keretében, a pályázat azonosító száma 
MFP-AEE/2021. Az igényelt támogatás összege bruttó 2.000.000,-Ft. 
 
Az igényelt pályázati támogatás praxisonként: 
 

Név Igényelt támogatási összeg bruttó (Ft) 

Dr. Dancsik Zoltán fogorvos  

Dr. Marusin Ildikó háziorvos   

Dr. Balla Beáta háziorvos  

Védőnői szolgálat  

Összesen: 2.000.000,-Ft 

 
 
A támogatás intenzitása: 100%. 
 
A fejlesztés teljes költsége és az igényelt támogatás összege bruttó 2.000.000,-Ft, azaz bruttó 

kétmillió forint. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.06.11. 
 
Erről értesül: 
    1. Képviselő-testület tagjai 
    2. polgármester 
    3. jegyző 
    4. Pályázatírók 
    5. Irattár 
 
Deszk, 2021. május 25. 

 

 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 



 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

42/2021. (V. 25.) számú határozata 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok fejlesztése”/”Faluházak fejlesztése” című, MFP-ÖTIK/2021/1. kódszámú 
kiírásra 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 

Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program - „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”/ „Faluházak fejlesztése ” c. felhívás keretében 
2021. május 16-án benyújtott pályázatot jóváhagyja. A pályázat azonosító száma ÖTIK/2021/1. 
Az igényelt támogatás összege bruttó 7.500.000,-Ft. 
 
A megvalósítás helyszíne: 
 

Cím Hrsz. 

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
6772 Deszk, Tempfli tér 8. 
 

Hrsz.: 43/1. 

 
A támogatás intenzitása: 100%. 
 
A fejlesztés teljes költsége és az igényelt támogatás összege bruttó 7.500.000,-Ft, azaz bruttó 

hétmillió-ötszázezer forint. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.05.16. 
 
Erről értesítést kapnak: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. P.H. Gazdasági csoport 
5. Pályázatíró 
6. Irattár 

 
 
Deszk, 2021. május 25. 

 

 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 

  



 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

43/2021. (V. 25.) számú határozata 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése” című, MFP-ÖTIF/2021. kódszámú kiírásra 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 

Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a „Magyar Falu Program –„Önkormányzati 
temetők infrastrukturális fejlesztése” c. felhívás keretében 2021. május 7-én benyújtott 
pályázatot jóváhagyja. A pályázat azonosító száma MFP-ÖTIF/2021 . Az igényelt támogatás 
összege bruttó 1.286.000,-Ft. 
 
A megvalósítás helyszíne: 
 

Címe Hrsz. 

Új köztemető, Deszk, külterület 
 

Hrsz.: 0353/2. 

 
A támogatás intenzitása: 100%. 
 
A fejlesztés teljes költsége bruttó 2.286.378,-Ft, azaz bruttó kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-
háromszázhetvennyolc forint, az igényelt támogatás összege bruttó 1.286.00,-Ft, azaz bruttó 
egymillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint, az önerő összege bruttó bruttó 1.000.378,-Ft, azaz 
bruttó egymillió-háromszázhetvennyolc forint. Az önerőhöz szükséges összeg Deszk Község 
Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.05.07. 
 
Erről értesítést kapnak: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. P.H. Gazdasági csoport 
5. Pályázatíró 
6. Irattár 

 
 
Deszk, 2021. május 25. 

 

 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

44/2021. (V. 25.) számú határozata 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárfogalmi 
létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHK/2021. kódszámú kiírásra 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 

Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a „Magyar Falu Program - „Út, híd, 
kerékpárfogalmi létesítmény építése/felújítása” című felhívás keretében 2021. április 30-án 
benyújtott pályázatot jóváhagyja. A pályázat azonosító száma MFP-UHK/2021. Az igényelt 
támogatás összege bruttó 15.854.918,-Ft. 
 
A megvalósítás helyszíne, tervezett munka: 

Munkanem Cím Helyrajzi szám 

Kátyúzás Deszk, Béke utca 
 

HRSZ: 139 

 Deszk, Petőfi utca 
 

HRSZ: 421 

 Deszk Arany János utca 
 

HRSZ: 347 

 Deszk, Damjanich utca 
 

HRSZ: 265 

 Deszk, Semmelweis utca 
 

HRSZ: 684 

 Deszk, Kiss Ernő utca 
 

HRSZ: 657 

 Deszk, Táncsics utca 
 

HRSZ: 656 

 Deszk, Bajcsy Zs. utca 
 

HRSZ: 608 

 Deszk, Rákóczi utca 
 

HRSZ: 642 

 Deszk, Bem József utca 
 

HRSZ: 481 

 Deszk, Széchenyi I utca 
 

HRSZ: 231 

 Deszk, Móra utca 
 

HRSZ: 230 

 Deszk, József A. utca 
 

HRSZ: 744 

 Deszk, József A. utca 
 

HRSZ: 709 

 Deszk, Ősz utca 
 

HRSZ: 204 

 Deszk, Ősz utca 
 

HRSZ: 52 

 Deszk, Dózsa György utca 
 

HRSZ: 92 

 Deszk, Dózsa György utca 
 

HRSZ: 171 

 Deszk, Ősz utca 
 

HRSZ: 114 

 Deszk, Szegfű utca 
 

HRSZ: 1566 

 Deszk, Szegfű utca 
 

HRSZ: 1247 

 Deszk, Semmelweis utca 
 

HRSZ: 880 

 Deszk, Semmelweis utca 
 

HRSZ: 977 

Mart aszfalt   Deszk, Rózsa utca Hrsz: 2688 

 Deszk, Kárász utca 
 

Hrsz: 2803 

 Deszk, Szegfű utca 
 

Hrsz: 1567 

 Deszk, Páva utca 
 

Hrsz: 1096/2 

 Deszk, Oroszhegyi utca 
 

Hrsz: 3/2 

Nemespadka Deszk, Rákóczi utca 
 

Hrsz: 542 

 Deszk, Táncsics utca 
 

Hrsz: 556 

 Deszk, Péró Szegedinác utca  
 

Hrsz: 795 



 

 
A támogatás intenzitása: 100%. 
 
A fejlesztés teljes költsége és az igényelt támogatás összege bruttó 15.854.918,-Ft, azaz bruttó 
tizenötmillió-nyolcszázötvennégyezer-kilencszáztizennyolc forint,  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.04.30. 
 
Erről értesítést kapnak: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. P.H. Gazdasági csoport 
5. Pályázatíró 
6. Irattár 

 
 
Deszk, 2021. május 25. 

 

 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 

 
  



2021. június 8-i döntések 
 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

45/2021. (VI. 08.) számú határozata 
 

Tárgy: Ajándékozással vegyes telekalakítási megállapodás jóváhagyása  
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy Deszk Község Önkormányzata elfogadja a 
Bartucz Tibor Sándor által ajándékozás jogcímén adott alábbiakban felsorolt ingatlanokat: 
 

- Deszk belterület 1572 hrsz-ú ingatlanból 18 m2 területet, amelynek értéke 70.000.-Ft. 

- Deszk belterület 1573 hrsz-ú ingatlanból 173 m2 területet, amelynek értéke 672.627.-Ft 

- Deszk belterület 1574 hrsz-ú ingatlanból 200 m2 területet, amelynek értéke 777.600.-Ft 

- Deszk belterület 1575 hrsz-ú ingatlanból 1911 m2 területet, amelynek értéke 7.429.968.-
Ft 

- Deszk belterület 1576 hrsz-ú ingatlanból 348 m2 területet, amelynek értéke 1.353.000.-Ft. 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy hozzájárul 519 hsrz-ú, az 1570 és az 1571 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok érintésével belterületi lakótömb kialakításához a Bartucz 
Tibor Sándorral kötendő – jelen határozat mellékletét képező- ajándékozással vegyes telekalakítási 
megállapodásban foglaltak szerint. 
 

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesítést kap:  

7. Képviselő-testület tagjai 
8. polgármester 
9. jegyző 
10. P. Hiv.- Gazdasági Csoport 
11. Bartucz Tibor Sándor 
12. Irattár 

 
 
 
Deszk, 2021. június 8.  
 
 

 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 



 
 

Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

46/2021. (VI. 08.) számú határozata 
 

Tárgy: A Deszk, 95 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlat jóváhagyása  
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy Deszk Község Önkormányzata 1/1-ed arányú, 
kizárólagos tulajdonát képező az ingatlan-nyilvántartásban a Deszk, belterület 95. helyrajzi számú, 
kivett „beépítetlen terület” megnevezésű, 244 m2 területű ingatlant eladja 700.000,- Ft, azaz 
hétszázezer forint vételárért Szilágyi Imre Istvánnak. 
   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesítést kap:  

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. P. Hiv.- Gazdasági Csoport 
5. Szilágyi Imre István 
6. Irattár 

 
 
 
Deszk, 2021. június 8.  
 
 
 

 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

47/2021. (VI. 08.) számú határozata 

 
Tárgy: Döntés a Deszk, külterület 0240/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által, a 
Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében az Önkormányzat részére ingyenes 
tulajdonba adásra felajánlott Deszk, külterület 02240/2 hrsz-ú kivett udvar megnevezésű, 197 m2 
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának önkormányzati tulajdonba kerülését nem támogatja 
tekintettel arra, hogy az ingatlant hasznosítani nem tudja, annak fenntartási költségeit nem tudja 
vállalni.  
 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. július 15. 
 
 
Erről értesítést kap:  

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. MNV Zrt. 
5. P. Hiv.- Gazdasági Csoport 
6. Irattár 

 
 
 
Deszk, 2021. június 08. 
 
 
 

 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

48/2021. (VI. 08.) számú határozata 

 

Tárgy: Vállalkozási szerződés megkötése a GLOBAL 21 Kft-vel 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00005 kódszámú 

pályázat eredményeként lefolytatott EKR 001167962020 számú közbeszerzési eljárás során a 

„2x12 férőhelyes bölcsőde létesítése Deszken” megnevezésű projekt tekintetében vállalkozási 

szerződést köt az építési-kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozóan a GLOBAL 21 Kft. (6723 

Szeged, Tápai u. 24.)-vel nettó 229.767.330 Ft-os vállalkozói díj ellenében. 

A vállalkozási díj összege az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 16.) 
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesítést kap:  

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. P. Hiv.- Gazdasági Csoport 
5. GLOBAL 21 Kft. 
6. Irattár 

 
 
 
Deszk, 2021. június 8.  
 
 
 

 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

49/2021. (VI. 08.) számú határozata 

 

Tárgy: Támogatás nyújtása a „Maros Ponty” Horgászegyesület részére 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy Deszki Sport Club részére 250.000,-Ft, azaz 
Kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt a működési költségei biztosítása érdekében.  
 
A támogatás összege az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 16.) 
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. 
 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Kapják: 

6. polgármester 
7. jegyző 
8. PH. - Gazdasági cs. 
9. „Maros Ponty” Horgászegyesület 
10. irattár 

 
 
 
Deszk, 2021. június 08. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Király László 
Deszk község polgármestere 

 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

50/2021. (VI. 08.) számú határozata 

 

Tárgy: A 30/2021. (IV. 21.) számú határozat módosítása 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 

 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a 30/2021. (IV. 21.) számú határozatban 
foglaltak az alábbiak szerint módosulnak: 
 
Deszk Község Önkormányzata a RADAR ROFOSZ Seprűgyártó Szociális Szövetkezetben (székhely: 6449 
Mélykút, Öregmajor tanya 93., adószám: 25970412-2-03) létrejött tagságát 2021. június 30. napi hatállyal 
meg kívánja szüntetni. 
 
A tárgyi határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
7. Képviselőtestület tagjai 
8. Polgármester 
9. Jegyző 
10. PH Gazdasági csoport 
11. Szövetkezet 
12. Irattár 
 
 

Deszk, 2021. június 08. 
 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

 
 
 
 
 
 

  



Deszk Község Önkormányzat 
Polgármesterének 

51/2021. (VI. 08.) számú határozata 
 

Tárgy: Döntés gépjármű-elhelyezési kötelezettség közterületen meglévő parkolóhellyel történő 
kiváltásáról 
 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntök: 
 
Deszk Község Polgármestere úgy határoz, hogy a Deszk, Széchenyi István u. 41. (85 hrsz.) alatti 
„Szent Száva” Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ – 100 %-ban intézményi terület - számára 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, illetve az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendeletben előírt telken belüli gépjármű elhelyezést a gépjármű-elhelyezési kötelezettségről szóló 
4/2005.(I. 31.) Ör. 4. § (1) bekezdése alapján a 134 hrsz-ú, Széchenyi István u. 41. számú ingatlan 
előtti közterületen kialakított parkolóban engedélyezem. 
 
Jelen határozat a „Szent Száva” Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ bővítésével kapcsolatos 
építésügyi engedélyezési eljárással összefüggésben került kiadásra. 

 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Képviselőtestület tagjai 
2. Polgármester 
3. Jegyző 
4. PH Gazdasági csoport 
5. „Szent Száva” Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ 
6. Irattár 
 
 

Deszk, 2021. június 08. 
 

 

 

Király László 

Deszk község polgármestere 
 

 

  



Deszk, 2021. június 28. 
Tisztelettel: 

 

 

 
Király László 
polgármester 

 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
…./2021. (VI. 30.) önkormányzati határozata 
Tárgy: Tájékoztató a veszélyhelyzetben hozott 2021. évi polgármesteri döntésekről 
 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a tájékoztatót a 
veszélyhelyzetben hozott 2021. évi polgármesteri döntésekről. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
Erről értesül: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. Irattár 
 
 
 

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



DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

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

Ikt.sz.: ……../2021.  Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú 

Társulása által fenntartott szociális 

intézményekben a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről szóló rendelet, valamint 

az intézményi térítési díjak 

felülvizsgálata és módosítása 

 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 

115. §-a, valamit a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

29/1993. (II.17.) Korm. rend. rendelkezik a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátások térítési díja és a szolgáltatási önköltség megállapítására irányadó szabályokról, mely 

szabályozásnak megfelelően a fenntartó - Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - jogosult a 

térítési díjak felől határozni.  

 

 A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért, valamint a 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásért fizetendő térítési díjat, a szolgáltatási önköltség 

figyelembe vételével állapítja meg, amelyet határozatban állapít meg és mely határozatban 

foglaltak szerint a kijelölt települési önkormányzat – Deszk Község Önkormányzata - 

rendeletet alkot, mely rendeletben foglaltak szerint kell a térítési díjat megfizetni.  

 

Az SZKTT Polgármesterek Tanácsa  a mellékelt határozati javaslatot elfogadta 2021. június 

24. napján tartott ülésén. 

 

A fenti változások értelemszerűen az intézményi és személyi térítési díjak felülvizsgálatát 

igénylik, melyet az erre vonatkozó, a fentiekben már ismertetett szabályoknak megfelelően 

kellett elvégeznie a fenntartónak. Tekintettel arra, hogy az SZKTT Polgármesterek Tanácsa a 

változtatásokat jóváhagyta, így  helyi rendeletünket annak megfelelően módosítani kell. 

 

Deszk, 2021. június 28. 

 

Tisztelettel:  

 

 

 

Király László 

        polgármester 



RENDELET TERVEZET! 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
……/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) 
pontjában és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. §-ában és 147. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által 
fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó, szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokat, az azok igénybevételével kapcsolatos szabályokat, valamint a fizetendő térítési díjakat a 
29/1993. (II. 7.) Korm. rendeletben és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglalt szabályok 
alkalmazásával, hivatkozással a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása VI. 
fejezet 7. pontja második bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 
rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés e) pont eb) és eb.1) 
alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
(Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális 
Intézményben településenként, illetve szolgáltatásonként a fizetendő térítési díjakat a szolgáltatási 
önköltség figyelembe vételével az alábbiak szerint határozza meg: 
Szatymaz) 

„eb) „A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 160,-Ft/fő/óra. 
eb.1) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 
150%-át nem éri el: 80,-Ft/fő/óra.” 
 

2. § 
 

(1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 
rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint 
módosul. 
 
(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 
rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint 
módosul. 
 

3. § 
Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 Király László s.k.      dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k. 
 polgármester          jegyző 
 
 



1. melléklet 

1. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 
rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi önköltség 
kiszámítása terv adatok alapján” 

2. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 
rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

Település/feladat 
Szolgáltatási önköltség 
2020. évi tervezett napi 

összege 

Normatív állami 
hozzájárulás 
(Ft/fő/nap) 

Szolgáltatási önköltség 
és normatíva 
különbözete 

SZEGED    
Szociális étkeztetés 
(Ft/fő/ellátási nap) 

764 293 471 

Házi segítségnyújtás 
(Ft/fő/óra) 

2235 1648 588 

Fogyatékos személyek nappali 
intézményi ellátása 
(Ft/fő/ellátási nap) 

4682 3234 1448 

Hajléktalanok átmeneti 
szállása 
(Ft/fő/ellátási nap) 

2309 1812 497 

Családok- és Gyermekek 
Átmeneti Otthona 
(Ft/fő/ellátási nap) 

5380 2571 2809 

    
    
    
Idősek nappali ellátása 
(Ft/fő/ellátási nap) 

1706 1307 399 

Idősek Otthona    
Kálvária sgt. 45. 
(Ft/fő/ellátási nap) 

8587 4860 3727 
Acél utca 1. 
(Ft/fő/ellátási nap) 
Emeltszintű Idősek Otthona 
Kálvária sgt. 47. 
(Ft/fő/ellátási nap) 

8587 4860 3727 

SZATYMAZ    
Bölcsődei étkeztetés 
(Ft/fő/ellátási nap) 

686 226 460 

Bölcsődei gondozási díj 
(Ft/fő/ellátási nap) 

5276 4382 894 

Idősek nappali ellátása 
(Ft/fő/ellátási nap) 

1924 1307 616 

Szociális étkeztetés 
(Ft/fő/ellátási nap) 

768 293 475 

Házi segítségnyújtás 
(Ft/fő/óra) 
 

2550 2132 418 



ZSOMBÓ    
Szociális étkeztetés 
(Ft/fő/ellátási nap) 

879 293 586 

Házi segítségnyújtás 
(Ft/fő/óra) 

1992 1029 963 

DOMASZÉK    
Bölcsődei étkeztetés 
(Ft/fő/ellátási nap) 

725 271 454 

Bölcsődei gondozási díj 
(Ft/fő/ellátási nap) 

5603 4373 1230 

Szociális étkeztetés 
(Ft/fő/ellátási nap) 

798 271 527 

Házi segítségnyújtás 
(Ft/fő/óra) 

2211 1777 434 

PETŐFISZÁLLÁS    
Szociális étkeztetés 
(Ft/fő/ellátási nap) 

998 293 705 

Házi segítségnyújtás 
(Ft/fő/óra) 

1918 984 970” 

 



2. melléklet 

1. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 
rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi önköltség 
számítása terv adatok alapján” 
 
2. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 
rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 
„Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)” sor, „Házi segítségnyújtás – szociális segítés 
(Ft/fő/óra)” sor, „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sor és „Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)” 
sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

(Település/feladat 

Szolgáltatási 
önköltség 2020. évi 

tervezett napi 
összege 

Normatív állami 
hozzájárulás 
(Ft/fő/nap) 

Szolgáltatási önköltség és 
normatíva különbözete) 

Házi segítségnyújtás – 
személyi gondozás 
(Ft/fő/óra) 

1610 235 1375 

Házi segítségnyújtás – 
szociális segítés 
(Ft/fő/óra) 

1610 15 1595 

Szociális étkeztetés 
(Ft/fő/ellátási nap) 

975 295 680 

Tanyagondnoki szolgálat 
(Ft/óra) 

2630 2250 380” 

3. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 
rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 
„Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)” sor, „Házi segítségnyújtás – szociális segítés 
(Ft/fő/óra)” sor, „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sor és „Idősek nappali ellátása (Ft/fő/nap)” 
sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

(Település/feladat 

Szolgáltatási 
önköltség 2020. évi 

tervezett napi 
összege 

Normatív állami 
hozzájárulás 
(Ft/fő/nap) 

Szolgáltatási önköltség és 
normatíva különbözete) 

Házi segítségnyújtás – 
 személyi gondozás 
(Ft/fő/óra) 

1560 235 1325 

Házi segítségnyújtás – 
szociális segítés 
(Ft/fő/óra) 

1560 15 1545 

Szociális étkeztetés 
(Ft/fő/ellátási nap) 

1205 295 910 

Idősek nappali ellátása 
(Ft/fő/nap) 

1345 1305 40” 

 



4. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 
rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 
„Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)” sor, „Házi segítségnyújtás – szociális segítés 
(Ft/fő/óra)” sor, „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sor és „Idősek nappali ellátása (Ft/fő/nap)” 
sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Település/feladat 

Szolgáltatási 
önköltség 2020. évi 

tervezett napi 
összege 

Normatív állami 
hozzájárulás 
(Ft/fő/nap) 

Szolgáltatási önköltség és 
normatíva különbözete) 

Házi segítségnyújtás – 
személyi gondozás 
(Ft/fő/óra) 

1075 235 840 

Házi segítségnyújtás – 
szociális segítés 
(Ft/fő/óra) 

1075 15 1060 

Szociális étkeztetés 
(Ft/fő/ellátási nap) 

1000 295 705 

Idősek nappali ellátása 
(Ft/fő/nap) 

1595 1305 290” 

5. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 
rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 
„Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)” sor, „Házi segítségnyújtás – szociális segítés 
(Ft/fő/óra)” sor, „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sor és „Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)” 
sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Település/feladat 

Szolgáltatási 
önköltség 2020. évi 

tervezett napi 
összege 

Normatív állami 
hozzájárulás 
(Ft/fő/nap) 

Szolgáltatási önköltség és 
normatíva különbözete) 

Házi segítségnyújtás – 
személyi gondozás 
(Ft/fő/óra) 

1325 235 1090 

Házi segítségnyújtás – 
 szociális segítés 
(Ft/fő/óra) 

1325 15 1310 

Szociális étkeztetés 
(Ft/fő/ellátási nap) 

860 295 565 

Tanyagondnoki szolgálat 
(Ft/óra) 

2310 2250 60” 

 

 









 

 Okirat száma: /2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Deszki Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 

1.1.2. rövidített neve: Deszki Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6772 Deszk, Móra Ferenc utca 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2021. szeptember 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Deszk Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Óvodái 

6772 Deszk, Móra Ferenc utca 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

3.1.2. székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Deszk Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a a) pontja szerinti óvodai nevelés, és a 
4. § 14a r) pontja szerinti többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése, és a 8. § (1) bekezdés szerinti óvodai nevelési feladatok 
ellátása, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21. §-a szerinti gyermekétkeztetés, a 21/A §-a szerinti intézményi 
gyermekétkeztetés, és a 21/B §-a szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetés, a 21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. § 14. a) pont szerinti óvodai nevelés, 14. r) pont szerinti a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelése és iskolai nevelése-oktatása - a 25. pont szerinti sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd -, a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a szerinti 
gyermekétkeztetés, a 21/A §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetés, és a 21/B §-a 
szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, a 21/C §-a szerinti 
szünidei gyermekétkeztetés.  
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

5 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

7 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 
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kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

8 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A költségvetési szerv illetékessége, 
működési területe: a szegedi kistérség területe, elsősorban Deszk község közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetője az Intézményvezető, akit a Deszk Község Önkormányzata pályázati 
eljárás keretében határozott időre, 5 éves időtartamra szólóan nevez ki. Az intézmény 
vezetője felett Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. Az Intézményvezetővel szemben az egyéb munkáltatói jogokat Deszk Község 
Polgármestere gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. § 14a a) pontja szerinti óvodai nevelés, és a 4. § 14a r) 
pontja szerinti többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése, és a 8. § (1) bekezdés szerinti óvodai nevelési 
feladatok ellátása  

6.1.3. a gazdálkodási feladatokat ellátó szerv megnevezése: Deszki Polgármesteri Hivatal, 
székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
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6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
6772 Deszk, Móra Ferenc 
utca 2. 

óvodai nevelés  100 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 6772 Deszk, Móra Ferenc utca 2. 1102. használati jog óvoda  

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2021. szeptember 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Deszk, „időbélyegző szerint”. 

 

P.H. 

 

Király László 
polgármester 

 
 



DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

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

Ikt.sz.: ……../2021.  Tárgy: Címerhasználat engedélyezése 

 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat „A Csongrád-Csanád Megyei Identitás erősítése” 

című pályázat keretében szeretné felhasználni Deszk község címerét, amelyhez a csatolt 

dokumentum alapján. 

 

A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 14/1997. (IX.5.) Ör. az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

 

4. § (1) A 3.§ (1) bekezdésének g/ pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy 

számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat 

címerének használatát - kérelemre - a képviselőtestület engedélyezheti. 

 

 

A fenti cél jellegére tekintettel javaslom, hogy adjuk mega hozzájárulást a címer használatra a 

Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzatra. 

 

Deszk, 2021. június 28. 

 

Tisztelettel:  

 

 

 

Király László 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Címerhasználat engedélyezése 

 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi címer és zászló alapításáról és 

használatának rendjéről szóló 14/1997. (IX.5.) Ör. 4. § (1) bekezdése alapján hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy  a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat „A Csongrád-Csanád Megyei 

Identitás erősítése” című pályázat keretében Deszk község címerét felhasználja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: azonnal 

 

 

Erről értesül: 

 polgármester 

 jegyző 

 képviselő-testület tagjai 

 Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 

 irattár 

 



 

A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉTŐL 

 

 

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4. • Telefon: +36 62/886-830 

 E-mail: elnok@csongradcsanad.hu • Web: www.csongradcsanad.hu 

 

Csongrád-Csanád Megyei Valamennyi  

Települési Önkormányzata 

  

Ügyiratszám: CSM/81-5/2021 

Ügyintéző: Csatordai Endre 

Tárgy: kérelem címer használat 

engedélyezésére 

                  
 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat a „A Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése” 

című, TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001 kódszámú pályázat keretében számos platformon be 

kívánja mutatni a Csongrád-Csanád megyei településeket, a megye lakosságának figyelmét fel 

kívánja hívni megyénk értékeire. Ezen törekvésünk eléréséhez használati jogot kérünk az egyes 

marketing eszközökön történő települési címer-megjelenítésre, mint például roll-upok, pop-up 

pultok, honlap, applikáció stb. A település címere a közös megyei arculat kialakításához kerül 

felhasználásra. 

 

- a kérelmező neve, címe: 

Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4 

Gémes László, Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke 

 

- a település címer használat célja: 

A Csongrád-Csanád Megyei identitás erősítése” című TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001 

kódszámú projekt keretében települési címer használat a közös megyei arculat kialakításához. 

 

A címer használatával kereskedelmi célú terméket nem állítunk elő. 

 

- a használat időtartama: 

Az engedély kiadásától a projekt eredményeinek felhasználásáig. Tájékoztatásul közlöm, hogy 

a projekt tervezett fizikai befejezése 2022. szeptember 30. nap, azonban a projekt keretében 

elkészülő honlapot és az applikációt e határidő után is tovább kívánjuk üzemeltetni. 

 

a címer felhasználási jog tulajdonosa 

Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4 

Gémes László közgyűlés elnöke 

 

Kapcsolattartó: Csatordai Endre 



 

e-mail:  csatordai.endre@csongradcsanad.hu   

 

Telefon: +36 70 372-8613 

 

Kérem szíveskedjen megküldeni a címer használatára vonatkozó engedélyt részünkre.  

 

Szíves együttműködésére számítok. 

 

Szeged, 2021. június 25. 

 

Tisztelettel: 

 Gémes László 

 elnök 

mailto:csatordai.endre@csongradcsanad.hu


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 VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak  
fejlesztése” című pályázathoz 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” 

pályázati kiírás 

VP6-7.2.1.1-21 
 
A felhívás célja: A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati 
vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. 
 
Rendelkezésre álló forrás:  50 milliárd forint 
 
Igényelhető támogatás max.:  300 millió Ft. 
 
Támogatás intenzitása:   95% 
 
Előleg: max.     50%  
 
Pályázók köre:    települési önkormányzat 
 
Benyújtási határidő:   2021. 06. 30. - 2021. 07. 13. (első szakasz) 
 
Fenntartási kötelezettség:   5 év 
 
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 
 

a) földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;  
b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának 

felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése. 
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 
- Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő helyrajzi számmal ellátott 

külterületi, helyi közutakhoz kapcsolódó: 
 
a) Szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek 

korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás.  
b) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések:  

- sebesség- és forgalomlassító és csillapító csomópontok szigetek átépítése, fejlesztése, 

kialakítása;  



- szilárd burkolatú út kialakítása esetén gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések, 

kerékpársávok (beleértve kerékpáros nyom) fejlesztése, kialakítása, szigetüzemű (villamos-

energia hálózatra nem kapcsolt) rendszerrel történő kivilágítása;  
- balesetveszélyes ívek korrekciója; 
- forgalomtechnikai jelzések, berendezések és eszközök korszerűsítése, beszerzése.  

c) Projekt-előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek, terület-előkészítés, műszaki ellenőri 

szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.  
d) A projekt megvalósításához szükséges ingatlan vásárlása.  
e) Zöldterület-építési, útfásítási, átalakítási munkák a fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz 

kapcsolódóan.  
f) Sárrázó kialakítása, felújítása a fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan. 

 
Amennyiben az alábbiakban felsorolt tevékenységek megvalósítása fizikailag nem 

kapcsolódik a projekt keretében fejleszteni kívánt útszakaszhoz (a felhívás 3.1.1.1 pontja 

szerinti fejlesztéshez), abban az esetben e tevékenységek a projekt elszámolható költségének 

maximum 30%-áig támogathatóak: 

  
g) Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok és a kapcsolódó 

esőbeállók, felújítása és/vagy kialakítása (beleértve a nem elektronikus tájékoztató táblákat is), 

szigetüzemű (villamos-energia hálózatra nem kapcsolt) rendszerrel történő kivilágítása.  
h) Árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-

elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése, amennyiben a fejlesztéssel érintett útszakasz 

vízelvezetéséhez legalább közvetetten kapcsolódik. 

(Amennyiben a fentiekben felsorolt tevékenységek fizikailag kapcsolódnak a fejlesztéssel érintett 

útszakaszhoz, abban az esetben a korlát nem értelmezendő!) 

 
Deszk, 2021. június 28. 
 
 

Tisztelettel:  
 
 
 
Király László 

        polgármester 
 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június …. napján tartott testületi 
ülésén készült jegyzőkönyvéből. 

 
.….../2021. (…..) önkormányzati határozat 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kifejezi abbéli szándékát, 
hogy pályázatot kíván benyújtani a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 
kódszámú pályázati felhívás keretében külterületi helyi közutak fejlesztésére.  
 
A megvalósítás tervezett helyszínei: 

Cím Helyrajzi szám 

Deszk, Külterület, Petőfi utcáról a Hulladékudvarhoz 
vezető út 

0180., 0183. 

Deszk, Külterület, Petőfi u.  
(a Hulladékudvartól Klárafalva felé vezető földút) 

0187. 

Deszk, Külterület, Petőfi u. (a Hulladékudvartól Kübekháza 
felé vezető földút) 

0180. 

Deszk, Külterület, Május 1. u. vége (a Szegfű u. felől) 077/2. 

Deszk, Külterület, új osztásnál lévő út a lakott terület 
mellett 

037/29. 

Deszk, Külterület, temető kivezető útja 0341. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, a szükséges 
nyilatkozatok megtételére és okiratok aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. július 13. 
 
Erről értesítést kapnak: 

Képviselő-testület tagjai 
polgármester 
jegyző 
P.H. Gazdasági csoport 
Pályázatíró 
Irattár 

Kmf. 
 
Király László      Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
polgármester        jegyző 





DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

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

Ikt.sz.: ……../2021.  Tárgy: Fogorvosi feladatellátási szerződés 
módosítása 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A DADENT Bt. és az önkormányzat között 2016. január 21. napján létrejött feladatellátási 

szerződés módosítása szükségessé vált, mivel Dr. Dancsik Zoltán fogorvos jelezte, hogy az az 

épület, ahol eddig biztosították a fogorvosi ellátást, eladásra kerül. Ebből kifolyólag a doktor 

úr 2021. augusztus 1-től másik helyszínen, a 6720 Szeged, Feketesas utca 27. fsz. 3. szám 

alatti rendelőben látná el a betegeket, mivel az önkormányzatnak nincs olyan helyisége vagy 

ingatlana, amiben tudná biztosítani a kötelező feladatellátást.  

 

A feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges a szerződésmódosítást 

mihamarabb eszközölni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti döntést meghozni 

szíveskedjen. 

 

 

Deszk, 2021. június 28. 

Tisztelettel:  

 

 

 

Király László 

        polgármester 



 

 

 
Tárgy: A fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. január 21. napján 
kelt, a Deszk alapellátásba tartozó területi vegyes fogászati rendelés feladatainak orvosi 
magángyakorlat keretében történő ellátásával, valamint az iskola-óvoda fogászat ellátásával 
megbízott DADENT Gyógyászati és Járóbeteg Orvosi Ellátó Betéti Társasággal (Szeged, 
Feketesas u. 27. fsz. 3., kamarai azonosító: 4-39-43, adószám: 21742129-1-06) képviseli: Dancsik 
Zoltán János fog, -és szájbetegségek szakorvosa, beltag (szül.hely, idő: Békéscsaba, 1964. 03. 12., 
an.: Lackó Mária, lakhely: 6727 Szeged, Bajnok u. 3., szakmai szervezeti azonosító:060096015,) az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerint kötött 
feladatellátási szerződés módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesítést kap:  
1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. DADENT Bt. 
5. irattár 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 

 



Az ……/2021. (…….) önkormányzati határozat melléklete 

 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

1. sz. módosítás 

 

Amely létrejött egyrészről  

Deszk Község Önkormányzata (6772 Deszk, Tempfli tér 7., képviseletében: Király László 

polgármester, törzskönyvi azonosító szám: 726533, KSH statisztikai számjel: 15726535-

8411-321-06), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

 

Másrészről 

DADENT Gyógyászati és Járóbeteg Orvosi Ellátó Betéti Társaság (Szeged, Feketesas u. 

27. fsz. 3., kamarai azonosító: 4-39-43, adószám: 21742129-1-06) képviseli: Dancsik Zoltán 

János fog, -és szájbetegségek szakorvosa, beltag (szül.hely, idő: Békéscsaba, 1964. 03. 12.., 

an.: Lackó Mária, lakhely: 6727 Szeged, Bajnok u. 3., szakmai szervezeti 

azonosító:060096015, szolgálat jellege: vegyes ellátású fogászati szolgálat), mint Megbízott 

(a továbbiakban: Megbízott) a továbbiakban együtt: Felek között az alulírott helyen és napon 

az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények: 
A Megbízó és a Megbízott között 2016. január 21. napján létrejött feladatellátási szerződés (a 

továbbiakban: feladatellátási szerződés) aláírásával a Megbízó 2016. március 1. napjától 

megbízta a Megbízottat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján a Deszk, 

alapellátás keretébe tartozó fogászati rendelés feladatainak orvosi magángyakorlat keretében 

történő ellátásával, valamint az iskola-óvoda fogászat ellátásával.  

A Felek megállapítják, hogy a feladatellátás helyének változása, valamint a helyettesítő orvos 

személyében történő változás miatt a szerződés módosítása vált szükségessé. 

 

2. A Felek a feladatellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 
 

2. 1. A feladatellátási szerződés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. Megbízott feladatait a 6720 Szeged, Feketesas utca 27. fsz. 3. szám alatti rendelőben látja 

el. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó által igazolt, a rendelő használatából adódó 

havi közüzemi-és egyéb költségeihez összegéhez a Megbízó …...000,-Ft/hó, azaz …... 

forint/hó hozzájárulást biztosít fenntartáshoz történő hozzájárulás jogcímén. Felek egyezően 

rögzítik, hogy a hozzájárulást minden hónap 5. napjáig a Megbízó átutalással teljesíti a 

Megbízott UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10980006-00000010-48600007 számú 

számlaszámára. Felek egyezően rögzítik, hogy a hozzájárulás összegét a közüzemi díjak 

változására tekintettel évente egy alkalommal, legkésőbb december 15. napjáig 

felülvizsgálják.” 

 

2. 2. A feladatellátási szerződés 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„11. A fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt 

személyi feltételeknek megfelel, a fogorvos helyettesítése a munkajogi rendelkezések szerint 

történik. A fogorvos a helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is –, maga 

gondoskodik. A helyettesítő orvos: Dr. Tószegi Györgyi fogszakorvos (Szeged, Szerb utca 

28., rendelési idő: a Megbízott munkarendjében)” 

 



3. A feladatellátási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 

 

4. Jelen szerződésmódosítás 2021. augusztus 01. napján lép hatályba. 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület …../2021. (VI. 30.) önkormányzati 

határozatával jelen szerződésben foglaltakat jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag írják alá.  

 
Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megbízót és 3 példány a 
Megbízottat illet meg. 

Deszk, 2021. ……. 

 

 

 

………………………………..    …………………………….. 

  Megbízó        Megbízott 
Deszk Község Önkormányzata      DADENT Bt. 

 Király László         Dancsik Zoltán János 

            polgármester                         

       

 


