






































DESZK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

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

MEGHÍVÓ 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 09-én (hétfő) 14 órakor testületi 
ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme  
 (Deszk, Tempfli tér 7.)  

 
NAPIREND: 
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és 
az önkormányzati pályázatokról  

Előadó: Király László polgármester 
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Király László polgármester 
3. Döntés az Alföldvíz Zrt. 2021. augusztus 10. napján tartandó közgyűlésén tárgyalt ügyekkel 
kapcsolatban 

Előadó: Király László polgármester 
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2020. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előadó: Király László polgármester 
5. Az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előadó: Király László polgármester 
6. Tájékoztatás a Deszk, belterület 1012/5 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogának 
gyakorlásával kapcsolatban 

Előadó: Király László polgármester 
7. Deszki tanyák elnevezése 

Előadó: Király László polgármester 
8. Döntés a RADAR ROFOSZ Seprűgyártó Szociális Szövetkezet vonatkozásában 

Előadó: Király László polgármester 
9. Döntés a Mihály-Ép '98 Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel megkötött szerződésekkel 
kapcsolatban 

Előadó: Király László polgármester 
10. Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Király László polgármester 
11. Fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása 

Előadó: Király László polgármester 

12. Csatlakozás a ZP-1-2021 „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” című pályázathoz 

Előadó: Király László polgármester 
13. Döntés az Újszentiván, külterület 052/11 hrsz.-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban 

Előadó: Király László polgármester 
14. A „Deszki Falunapok” rendezvény előkészítése 

Előadó: Király László polgármester 
15. Egészséghét programjainak áttekintése 

Előadó: Király László polgármester 
16. Ebösszeírás elrendelése 
Előadó: Király László polgármester  
 
Zárt ülés 
1. A Deszk, Tó közben található ingatlanok házszámának megállapítása 

Előadó: Király László polgármester 
2. Kitüntetési javaslatok elbírálása 

Előadó: Király László polgármester 
 
 

Deszk, 2021. augusztus 06.                             Tisztelettel:                                                                                                   
Király László 

          polgármester 
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Száma: D1/…………/2021. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű 
határozatokról 

 
2. 

Előterjesztés 
 
 
 
Deszk Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete részére 
 
Deszk 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai a 2003. október 6-i Képviselő-testületi ülésen 
felkérték a polgármestert, hogy a lejárt határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról a Testületi 
üléseken adjon részletes tájékoztatást. 
 
Ezen kérésnek eleget téve készítettem el jelen előterjesztést, melyhez mellékelten csatolom a lejárt 
határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról szóló anyagot. 
 
Deszk, 2021. augusztus 09 
. 

Tisztelettel: 
 
 

Király László 

polgármester 

mailto:ph@deszk.hu


LEJÁRT ÉS FOLYAMATOS HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 
 

 

Határozat száma 
(önkormányzati 

határozat) 
Határozat tárgya Felelős Határidő Végrehajtás állapota 

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

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

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

 

55/2020. (VII. 10.) 
77/2020. (IX.23.) 
59/2021. (VI. 30.) 

Deszk Község településrendezési 
tervének és helyi építési 
szabályzatának a módosítása 

Polgármester Azonnal 
Az árajánlatok beérkeztek. Tervező kiválasztásra 
került. Az új szabályzat elkészítése folyamatban 
van. 

 

64/2020. (VIII. 12.)  Csatlakozás a Magyar Falu Program 
keretében kiírt „Faluházak 
felújítása” című alprogramhoz 

Polgármester Azonnal A pályázat nyert, megvalósítás megtörtént.. 
 

55/2021. (VI. 30.) Döntés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 
„Külterületi helyi közutak 
fejlesztése”című pályázat tekintetében 

Polgármester 2021. július 13. Pályázat benyújtása folyamatban van. 

 

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

Polgármester 2021. július 31. Folyamatban van. 
 

58/2021. (VI. 30.) A fogorvosi feladatellátási szerződés 
módosítása 

Polgármester Azonnal Szerződés aláírása megtörtént. 
 

60/2021. (VI. 30.) Kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítás 

Polgármester Azonnal A HÉSZ módosítás folyamatban van. 
 

61/2021. (VI. 30.)   
 

Önkormányzati rendkívüli 
támogatásra pályázat benyújtása 

Polgármester, jegyző 

 
Azonnal Pályázat benyújtása megtörtént. 

 

      

      
      

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 
Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

 
 
 

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

1. Képviselő-testület tagjai 

2. polgármester 

3. jegyző 

4. Irattár 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

KirályLászló s.k.     Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 
  polgármester        jegyző 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről 
 

az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.; 

cégjegyzékszám: 04-10-001580; adószám: 13100887-2-04; képv.: Nagy László igazgatósági tag, 
vezérigazgató; a továbbiakban: ALFÖLDVÍZ Zrt. vagy Társaság), 

 
másrészről 
 
 a Nemzeti Vízművek Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-141112; 

adószám: 28950334-2-41; képv.: Volencsik Zsolt vezérigazgató; a továbbiakban: NV Zrt.) 
 
(külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
 

Preambulum 
 

A jelen együttműködési megállapodás megkötésére az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetési területén ellátásért 
felelős, a Társaságban tulajdonosi részesedéssel bíró egyes önkormányzatok kezdeményezésére annak 
érdekében kerül sor, hogy a Felek vizsgálják meg az ALFÖLDVÍZ Zrt. ellátási területén a víziközmű-szolgáltatás 
megújításának, a társasági működés és víziközműinfrastruktúra-üzemeltetés optimalizálásának, az állami 
szerepvállalás növelésének lehetőségeit. 
 
Másik megállapodó félként az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel az NV Zrt., mint a víziközmű-szolgáltató társaságok állami tulajdonú társasági részesedése feletti 
tulajdonosi joggyakorló jár el. 
 
A felek közös célja, hogy olyan működési rendszert alakítsanak ki, amely   
 

- előmozdítja a vagyongazdálkodás hatékonyságát, a nemzeti vagyonba tartozó víziközmű-
rendszerelemek fejlesztését,  

- hatékonyan reagál a növekvő fogyasztói és környezetvédelmi elvárásokra, 
- a klíma- és vízminőség változás mellett is képes kielégíteni a fogyasztói igényeket, 
- erősíti az ellátásbiztonságot, 
- a víziközmű-szolgáltatási ágazatban dolgozók számára megnyugtató jövőképet biztosít. 

 
A jelen együttműködési megállapodással létrejövő Integrációs Program célja az, hogy a szükséges 
átvilágításokat követően a fenti szempontok érvényesítésével alakítsa ki az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Nemzeti 
Vízművek Zrt. közös megoldási javaslatát az Alföldvíz Zrt. ellátási területén a víziközmű-szolgáltatás jövőbeli 
működtetésére. 
 
A jelen együttműködés megvalósítása során a Felek az alábbi elvek mentén járnak el: 
 

i. Önkéntesség – A Vksztv. alapján az ALFÖLDVÍZ Zrt. működési területén jelenleg a víziközmű 
közszolgáltatás nyújtásáról a közigazgatási területükön az ellátásért felelős önkormányzatoknak 
szükséges gondoskodniuk, és a szolgáltatói működés gazdasági feltételeinek megteremtése is 
tulajdonosi hatáskörbe tartozik. Erre tekintettel az integráció kizárólag a tulajdonos 
önkormányzatok önkéntes döntésén, illetve az ALFÖLDVÍZ Zrt. együttműködésén alapul. Az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése, valamint a szolgáltatóban tulajdonos önkormányzatok megfelelő 
felhatalmazás mellett maguk döntöttek az Integrációs Programban való részvételről. Az 
együttműködés – a szakértői költségek viselését kivéve – nem eredményez anyagi 

KovacsKatalin
Beírt szöveg
1.sz.melléklet
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kötelezettségvállalást, hanem annak eredményeként fogalmazódik meg javaslat a 
kötelezettségvállalásra jogosultak számára. 

ii. Kölcsönösség – A megállapodást aláíró felek vállalják, hogy a kölcsönösen elfogadott Integrációs 
Programot szoros együttműködésben, a közös célok érvényesítését szem előtt tartva valósítják meg. 
Az integráció megvalósulása esetén az abban részt vevő önkormányzatok mentesülhetnek az 
ellátásért való felelősség terhétől. 

iii. Teljesség – Az integráció során törekedni kell annak teljességére, az állami tulajdonszerzés egységes 
biztosítására, mert ez teszi lehetővé a hatékonyságot és a gazdaságosságot. 

iv. Ellátásbiztonság - Az integráció során azt a műszaki, közgazdasági és szervezeti megoldást kell 
előnyben részesíteni, amely során folyamatosan lehetséges: 

− fogadni a víziközmű-rendszerre rácsatlakozni kívánók igényeit, 

− a felhasználóknak ivóvizet szolgáltatni, 

− elvégezni a felhasználási helyen keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és 
tisztítását. 

v. Gazdaságosság – Az integráció abban az esetben jöhet létre, ha az NV Zrt. működésének 
fenntarthatóságát nem veszélyezteti. 

vi. Hatékonyság – Az integráció célja, hogy annak eredményeként a NV Zrt. általi működtetés 
gazdaságosabb és hatékonyabb legyen az Átvilágítás során felmért fennálló helyzetnél. 

 
Az együttműködő Felek kijelentik, hogy az Integrációs Program megvalósítása során rendszeresen 
információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy az Integrációs 
Programban a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 
 
A Felek megállapodtak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodást kötik annak érdekében, hogy 
szabályozzák együttműködésüket a jelen megállapodás Preambulumában és II. Fejezetében meghatározott 
célok megvalósítása során. 
 
A Felek rögzítik, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. június 21-én VKEFFO/2144-
5/2021. számon hivatalból vizsgálatot indított közérdekű üzemeltető kijelölését megelőző hatósági 
ellenőrzés lefolytatása tárgyában ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt -nél. 

 

I. Jogszabályi környezet 
 

 

A Felek a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtása során különösen az alábbi jogszabályi előírásokat 
szem előtt tartva járnak el:  
 

− 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról (továbbiakban: Vgtv.) 

− 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: Számviteli tv.) 

− 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (továbbiakban: Vagyontv.) 

− 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

− 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(továbbiakban: Infotv.) 

− 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) 

− 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (továbbiakban: Nvtv.) 

− 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 

− 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról (továbbiakban: Vksztv.) 

− 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 

− 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról 

− 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 
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− AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) 
 
 

II. A megállapodás célja 
 
 

Jelen megállapodás megerősített partnerséget és együttműködést hoz létre a Felek között saját jogkörük 
keretein belül, a közös érdekre és a kapcsolat elmélyítésére alapozva, a megállapodás alkalmazásának 
valamennyi területén. A jelen megállapodás célja, hogy rögzítésre kerüljenek benne azok a keretek, 
amelyeken belül a Felek együttműködnek a Preambulumban foglalt integrációs célok előkészítése során, 
azok elérése érdekében, az alábbi területeken: 
 

1. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. vagyoni, pénzügyi, műszaki és jogi átvilágítása (a továbbiakban összefoglalóan: 
Átvilágítás), valamint az Átvilágítás feltételeinek, menetének és az azzal kapcsolatosan felmerülő 
költségek viselésének meghatározása. 
 

2. Az Átvilágítás eredményeként létrejövő jelentés észrevételezése, jóváhagyása módjának 
meghatározása. 
 

3. Az átvilágítási jelentés alapján a Feleknek az integráció további folyamatára vonatkozó közös 
javaslatának, az integráció feltételeit is tartalmazó megállapodások tervezetének összeállítása (a 
továbbiakban: Integrációs Javaslat). 
 

(Az 1-3. pontban foglaltak közösen: Integrációs Program.) 
 
 
 
 
 

III. Projekt Irányító Bizottság 
 
 
1. A Felek a jelen megállapodásban foglalt célok elérése és ezen célok teljesülése esetén az integráció 

lebonyolításának további elősegítése érdekében közös Projekt Irányító Bizottságot (továbbiakban: PIB) 
hoznak létre. A PIB működésének technikai és adminisztratív feltételeit az NV Zrt. biztosítja. 
 

2. A PIB az Integrációs Program legfelső döntés-előkészítő szerve. A PIB kizárólag olyan ügyekben jogosult 
önállóan dönteni, ami nem tartozik a Felek bármelyike igazgatóságának vagy közgyűlésének 
hatáskörébe. A PIB feladatai különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: 

 

i. az Integrációs Program részletes feladat- és ütemtervének kidolgozása,  
ii. az Integrációs Program koordinálása,  

iii. az Átvilágítás (cégértékelési) vizsgálat jogi, pénzügyi-vagyoni, műszaki vizsgálati területeinek 
meghatározása, 

iv. az Átvilágítás eredményeként elkészült jelentés jóváhagyása és az Integrációs Javaslat 
előkészítése, 

v. a tranzakciós szerződés előkészítése, tartalmának jóváhagyása, 
vi. a fentiekkel kapcsolatos egyértelmű és összehangolt kommunikáció a Felek szervezetein belül és 

harmadik személyek, valamint a nyilvánosság irányába egyaránt, 
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vii. az együttműködés céljainak eléréséhez szükséges adatcsere megvalósítására alkalmas felhő 
alapú tárhely létrehozásáról, valamint az együttműködés teljes időtartama alatti fenntartásáról 
való gondoskodás, 

viii. Felek általi nyilvános nyilatkozattétel előzetes formai és tartalmi jóváhagyása, 
ix. a Felek által kijelölt sajtóreferens munkájának irányítása. 

3. A PIB jogosult az Átvilágítást kiterjeszteni minden olyan területre, ami az integráció sikeres 
megvalósításához álláspontja szerint szükséges. 
 

4. A PIB ülése akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. A PIB döntéseit szótöbbséggel, 
elsődlegesen írásbeli döntéshozatal útján hozza, ideértve az elektronikus hírközlő eszköz útján történő 
döntéshozatalt is. 
 

5. A PIB 5 (öt) tagból áll, amelyek közül az ALFÖLDVÍZ Zrt. 1 (egy), az ALFÖLDVÍZ Zrt. önkormányzati 
részvényesei 1 (egy), az NV Zrt. 2 (kettő), az NVTNM 1 (egy) tagot delegál. 
 

6. A PIB-nek az ALFÖLDVÍZ Zrt. önkormányzati részvényesei részéről delegált tagja és akadályoztatása 
esetén helyettes tagja az lehet, akit erre a Társaságban összességében több, mint 50% tulajdoni 
hányaddal rendelkező önkormányzatok az Alföldvíz Zrt. Közgyűlésén igen szavazattal támogatnak. Ezen 
delegált legalább a PIB fennállásának végéig tájékoztatja az Ellátásért Felelős Önkormányzatokat az 
integráció folyamatáról, továbbá szükség esetén egyeztetéseket folytat az integrációt érintő 
kérdésekben.  
 

7. A delegált tag - akadályoztatása esetén - megbízólevéllel helyettesíthető annak érdekében, hogy a PIB 
működésének folyamatossága biztosított legyen.  
 

8. A PIB rendszeresen ülésezik, működését ügyrendjében szabályozza. Az átvilágítási jelentés tervezetének, 
valamint az Integrációs Javaslatnak a jóváhagyása érdekében kötelező a PIB összehívása. Az ülést a Felek 
bármelyike, illetve bármely PIB-tag kezdeményezheti; a PIB első ülését az NV Zrt. hívja össze. 
 

9. A Felek a PIB felhívására kötelesek a körülmények által lehetővé tett időn belül a kért felvilágosítást 
megadni. 
 

10. A Felek az Együttműködési Megállapodásban foglalt feladatok ellátásával kapcsolatos nyilatkozataikról 
és tevékenységükről külön felhívás nélkül is kötelesek a PIB-et tájékoztatni.  
 

11. A Felek az egymás között közötti egyeztető eljárásokat a PIB-en keresztül folytatják le.   
 

12. Felmerülő jogvita esetén a Felek a PIB-en keresztül kötelesek megkísérelni a jogvita feloldását. 
 

13. A PIB működésének időbeli hatálya az integrációról való tulajdonosi döntések meghozataláig tart, az 
integrációt támogató tulajdonosi döntés esetén az annak alapján aláírásra kerülő tranzakciós 
szerződés(ek) hatályba lépéséig meghosszabbodik.  
 

14. A PIB tagok felmerülő költségeit az őket delegáló szervezet viseli. 
 
 

IV. A megállapodás tárgya 
 
 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban szabályozottak szerint egymással 
együttműködnek az Integrációs Program előkészítésében és lebonyolításában. 
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2. A Felek rögzítik, hogy minden intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az integrációról 
megalapozott döntés születhessen, így különösen: 

 

a) beszerzik a jelen megállapodásban rögzített célok teljesülése érdekében a 
kötelezettségvállalásokhoz szükséges felhatalmazásokat, nyilatkozatokat; 
 

b) az ALFÖLDVÍZ Zrt. a társaság Átvilágításához szükséges dokumentumokat, információkat – teljességi 
nyilatkozat megadása mellett – a 3. pontban körülírt feladat- és ütemtervben meghatározottak 
alapján létrehozott adatszobák szerint rendelkezésre bocsátja, és biztosítja, hogy az NV Zrt. és a 
megbízásából, vagy a Felek közös megbízásából eljáró személyek az integráció előkészítését szolgáló 
átvilágítás céljából azokat megismerjék. 
 

c) megalapozott Integrációs Javaslat készüljön, ami alapján a Felek részvényesei döntést hozhatnak az 
integráció megvalósítási feltételeinek elfogadásáról és a tranzakciós szerződés(ek) megkötéséről. 
 

3. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. átvilágítása az alábbi területeket öleli fel: 
 

a) a Társaság jogi átvilágítása; 
b) a Társaság pénzügyi átvilágítása; 
c) a Társaság tagjainak tulajdonában, de az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében (különösen 

vagyonkezelésében, koncessziójában, bérletében) álló víziközművek műszaki átvilágítása; 
d) a Társaság tagjainak tulajdonában álló víziközműveket működtető vagyon átvilágítása; 
e) a Társaság tulajdonában álló működtető eszközök műszaki átvilágítása. 

 
4. Az Integrációs Program részletes feladat- és ütemtervét a jelen együttműködési megállapodás hatályba 

lépését követően a Felek – a PIB útján – közösen dolgozzák ki. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. vállalja, hogy 
amennyiben az NV Zrt. az Integrációs Javaslatot jóváhagyja, akkor haladéktalanul megkezdi beszerezni a 
részvényesei hozzájárulását a sikeres integrációhoz szükséges fennmaradó lépések megtételéhez. 

 
5. Az Átvilágítás eredményeként a jogi, pénzügyi, műszaki kockázatok bemutatására és kezelési javaslatára 

kiterjedő jelentés készül. A jelentést az IV. 6. pont alapján eljáró szakértők készítik, elfogadásáról a PIB 
dönt. 
 

6. A Felek megállapodnak, hogy  

a) az Átvilágítás (cégértékelési) vizsgálat jogi, pénzügyi-vagyoni, műszaki vizsgálati területeinek 
részletes tartalmát a PIB határozza meg, 

b) az átvilágítást végző szakértők pályáztatására az ALFÖLDVÍZ ZRt. folytat le beszerzési eljárást, 
c) a PIB által kiválasztott szakértők számára megbízást a Felek közösen adnak, 
d) az Átvilágítási Jelentés teljesítési igazolását az ALFÖLDVÍZ Zrt. állítja ki, a PIB előzetes jóváhagyását 

követően. 
 

7. A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás teljesítésével felmerülő szakértői költségeket (a társaság jogi 
és pénzügyi átvilágítása; a társaság és az önkormányzatok tulajdonában álló víziközművek és működtető 
eszközök műszaki átvilágítása, ide nem értve az önkormányzatok tulajdonában álló víziközművek 
vagyonértékelését; az átvilágítások alapján elkészülő átvilágítási jelentések) az alábbiak szerint számolják 
el: 

 

a) amennyiben az Integrációs Javaslat az ALFÖLDVÍZ Zrt., vagy a tulajdonos önkormányzatok 
érdekkörébe tartozó ok miatt nem jön létre, a költségeket az ALFÖLDVÍZ Zrt. viseli; 

b) az a) pontban foglaltakon túl, amennyiben az integráció az V. fejezet 8. pontja szerint az ALFÖLDVÍZ 
Zrt., vagy a tulajdonos önkormányzatok érdekkörébe tartozó ok miatt sikertelen, a költségeket 
szintén az ALFÖLDVÍZ Zrt. viseli; 
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c) amennyiben Integrációs Javaslat kerül a Felek részére előterjesztésre, illetve az integráció az IV. 
fejezet 8. pontja alapján nem minősül sikertelennek, úgy a költségek 50%-át az NV Zrt. viseli. 

 

A Felek rögzítik, hogy a szakértői költségeken kívül felmerülő egyéb költségeiket maguk viselik. 
 
8. A Felek az integrációt sikertelennek tekintik, amennyiben: 

 
a) nem kerül a Magyar Állam tulajdonába az ALFÖLDVÍZ Zrt. összes részvényeinek legalább 75%-a, és 
b) az érintett települési önkormányzatok tulajdonában álló víziközmű-vagyon tulajdonjogát a Magyar 

Államra átruházó önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatás ellátásához kapcsolódó közfeladatot 
(ellátási felelősséget) nem adják át a Magyar Állam részére, és 

c) a Magyar Állam nem szerzi meg a b) pontban foglalt közfeladat ellátásához szükséges víziközmű-
vagyont. 

 

V. Kapcsolattartás 
 
 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Együttműködési Megállapodás hatályát érintő 

kommunikációjukat kizárólag hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat elektronikus 
úton történő megküldésével (ideértve a V.7. pontban megjelölt e-mail-címre, valamint Hivatali Kapun 
keresztül küldött leveleket) bonyolítják le egymás között. 
 

2. A Felek az egyéb nyilatkozataikat a VI.7. pontban meghatározott további kapcsolattartói kézbesítési 
módokon is jogosultak megtenni. 

 

3. Felek megállapodnak, hogy az együttműködés céljainak eléréséhez szükséges adatcserét az erre a célra 
létrehozott, kizárólag a Felek kapcsolattartói és a PIB tagjai által hozzáférhető felhő alapú adattárolási 
platformon keresztül is végezhetik. Felek felhatalmazzák a PIB-et, hogy az adatcsere megvalósítására 
alkalmas felhő alapú tárhely létrehozásáról, valamint az együttműködés teljes időtartama alatti 
fenntartásáról gondoskodjon. 

 

4. A kézbesítés időpontja a Hivatali Kapun keresztül küldött, tértivevénnyel ellátott küldemény esetén a 
tértivevényen feltüntetett időpont. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a küldemény Hivatali Kapun 
keresztül kerül elküldésre, úgy a küldeményben foglalt jognyilatkozatot a Hivatali Kapun keresztül való 
megküldéstől számított öt napon belül kézbesítettnek tekintik, attól függetlenül, hogy azt a Fél átvette 
vagy sem. A Hivatali Kapu szolgáltatás – Felektől független – legalább 24 órán keresztül való folyamatos 
elérhetetlenné válása esetén a jelen pontban foglalt határidő az elérhetetlenség idejével 
meghosszabbodik.  

 
5. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy e-mail-ben történő értesítés esetén a címzett Fél levelező 

rendszere automatikus visszaigazolást küldjön az e-mail üzenet címzett számítógépén történő 

megjelenítéséről, illetve annak időpontjáról, amennyiben azt az e-mail üzenetet küldő Fél 

kezdeményezte. A kézbesítés időpontja e-mail üzenet esetén az automatikus visszaigazolás időpontja, 

egyéb esetben a továbbítást követő munkanap 8.00 óra. 

 

6. A címzett VI.7. pontban meghatározott címére elektronikus úton történő kézbesítésnél a feladó nem 

vizsgálja a címzett hozzáférési jogosultságát, ez kizárólag a címzett felelősségi körébe tartozik. 

7. A Felek a jelen megállapodás teljesítésével egymáshoz intézett nyilatkozataik megtételére 
kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: 
 

d) ALFÖLDVÍZ Zrt. részéről 

− kapcsolattartó: Uhrmann Károly Ferenc 
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− Hivatali Kapu azonosító: 345535387#hivatalikapu 

− telefonszám: +36 30 701 8122 

− e-mail: uhrmann.karoly@alfoldviz.hu 
 

e) NV Zrt. részéről 

− kapcsolattartó: Dr. Schieszl Ferenc 

− Hivatali Kapu azonosító: 28950334#cegkapu 

− telefonszám: +36 30 119 8221 

− e-mail: drschieszl.ferenc@nvmzrt.hu 

8. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik Felet haladéktalanul, de legalább a kapcsolattartói 
adatok változásának napját 2 (kettő) munkanappal megelőzően értesítik.  
 

9. A Felek a kapcsolattartásra a fentebb jelzett személyek helyett bármikor más személyeket jelölhetnek 
meg, melyről a másik Felet a változást megelőző 2 (kettő) munkanappal korábban írásban értesíteni 
kötelesek. 
 

10. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik felet 
a kapcsolattartó személy és kapcsolattartási adatok változásáról és emiatt válik sikertelenné a 
kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet terheli. 
 

11. A kapcsolattartói adatok változása nem igényli az Együttműködési Megállapodás módosítását. 
 

12. A Felek között a kapcsolattartás kizárólagos nyelve a magyar.  
 

13. A Felek rögzítik, hogy joghatás kiváltására csak a fentiekben meghatározott formában tett nyilatkozat 
alkalmas, erre tekintettel a szóban, illetve ráutaló magatartással megtett nyilatkozatokat egymás 
vonatkozásában a jelen Együttműködési Megállapodással kapcsolatban joghatás kiváltására 
alkalmatlannak minősítik. 

 

 
VI. Kommunikáció 

 
 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodásra, illetve az azzal elérni kívánt 

célra vonatkozóan nyilvános kommunikációt nem folytatnak. 
 

2. A Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben nyilvános nyilatkozattétel válik szükségessé, arról a PIB-et 
haladéktalanul értesítik. 
 

3. Az Együttműködési Megállapodással, illetve az azzal elérni kívánt céllal kapcsolatban nyilvános 
nyilatkozattételre csak a PIB által előzetesen jóváhagyott formában és tartalommal kerülhet sor. 
 

4. A Felek megállapodnak, hogy az Együttműködési Megállapodásukra, illetve az azzal elérni kívánt célra 
vonatkozóan esetlegesen megtett nyilvános nyilatkozataikról a PIB-et az írásbeli nyilatkozat 
másolatának, szóbeli nyilatkozat esetén annak írásbeli leiratának megküldésével haladéktalanul 
tájékoztatják.  
 

5. A Felek a szükségessé váló nyilvános nyilatkozattételre közös sajtóreferenst jelölnek ki, aki feladatát a 
PIB utasításai szerint köteles ellátni.  

 
 

VII. Együttműködési kötelezettség 
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1. A Felek kötelesek a szerződés teljes hatálya alatt egymással együttműködni és a szerződésben foglalt 

rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, változást 
ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban közölni. 
 

2. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével vagy értelmezésével 
kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni. 
 

3. A Fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal 
kapcsolatban, amelyeket ismert, közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból megismerhető. 
 

4. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. jelen okirattal vállalja, hogy az Együttműködési Megállapodás teljesüléséhez 
szükséges valamennyi információt ésszerű időn belül az NV Zrt. számára hozzáférhetővé teszi akkor is, 
amennyiben az bank-, adó-, üzleti, ügyvédi, ipari, más hasonló titoknak vagy védett ismeretnek minősül.  
 

5. Az NV Zrt. kötelezi magát, hogy az így tudomására jutott információt a IX. fejezetben foglalt titoktartási 
kötelezettségének megfelelően kezeli. 
 

6. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik 
jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. 
 
 

VIII. A nyilatkozatok értelmezése 
 
 
1. A jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a címzettnek a nyilatkozó feltehető 

akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie 
kellett. 
 

2. A nem címzett jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a nyilatkozó feltehető 
akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint érteni 
kell. 
 

3. A Felek rögzítik, hogy a jogviszonyból fakadó valamely jogról lemondani vagy abból engedni csak 
kifejezett jognyilatkozattal lehet.  
 

4. Az Együttműködési Megállapodás egyes feltételeit a megállapodás egészével összhangban kell 
értelmezni.  
 

5. A Fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a szerződés érvényességét nem érinti.  
 

6. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatban titkos fenntartásra vagy rejtett indokra 
egymással szemben nem hivatkoznak, az ilyenre való jogalapítást kifejezetten kizárják.  
 

7. A Felek nyilatkozatait nem lehet kiterjesztően értelmezni.  
 

8. Ha valamelyik Fél bármilyen esetben késedelmesen vagy egyáltalán nem gyakorolja valamely jogát, úgy 
az nem tekintendő az adott feltételről, jogról vagy igényről való lemondásnak, sem szerződésszegés 
elfogadásának, az adott jogok vagy igények pedig továbbra is gyakorolhatók maradnak. 
 

 
IX. Titoktartási kötelezettség 
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1. A Felek rögzítik, hogy üzleti titoknak minősítik az egymás közötti tárgyalások valamennyi részletét, 

ideértve a megállapodás megkötését megelőzően, valamint annak hatálya alatt megtett bármely 
nyilatkozatot.  
 

2. Üzleti titoknak minősül továbbá minden olyan információ, tény, megoldás vagy adat, amely bizalmas 
kezelést igénylő, gazdasági és személyekre vonatkozó, valamint fejlesztési-, kutatási-, tervezési- és 
intézkedésekkel kapcsolatos adatra, kimutatásra, ajánlatokra, azokra adott válaszra, dokumentációra, 
egyéb megkeresésre, ill. minden ezekkel összefüggő eljárásra, így különösen minden szóbeli vagy írásos 
úton megszerzett bizalmas információra, ismeretre, munkaeredményre, szakvéleményre, mintákra, 
rajzokra, számítógépes modellezésekre, adatokra, adattárakra, a nem nyilvánosan, csupán 
meghatározott kör számára hozzáférhető internetoldalakról származó információkra, továbbá hardver, 
illetve szoftver adatokra, illetve a Felek személyével, munka- és egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonyaival kapcsolatos bárminemű adatra vonatkozik. 
 

3. Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, 
gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása. 
 

4. A Felek kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot és védett ismeretet titokban tartani. 
 

5. Nem vonatkozik titoktartási kötelezettség olyan információkra, amelyek a másik Fél igazolása alapján 
már az információk átadásakor köztudomásúvá váltak, tehát 

− nyilvánosságra hozták, 

− általánosan hozzáférhetővé tették őket, vagy 

− már az átadás pillanatában általánosan ismertek voltak. 

6. Egyik Fél sem ismertetheti az Együttműködési Megállapodás egyetlen előírását, illetve a felek közötti 
tárgyalások egyetlen részletét, a Felek által megtett egyetlen nyilatkozatot sem harmadik féllel (kivéve 
saját könyvvizsgálóit, jogi és pénzügyi tanácsadóit) a másik Fél előzetes írásos jóváhagyása nélkül. 
Amennyiben ilyen információ átadása szükségessé válik, az információt átadó Fél köteles arról a másik 
Felet előzetesen értesíteni, és köteles ésszerű lépéseket tenni annak érdekében, hogy az üzleti titkot a 
további közléstől megvédje. 
 

7. A Felek megállapodnak, hogy a PIB tagjai, valamint a Felek részvényesei jogosultak megismerni az 
Együttműködési Megállapodás tartalmát, Felek kötelesek azonban minden ésszerű intézkedést 
megtenni annak érdekében, hogy az Együttműködési Megállapodás a megismerésre jogosultakon kívül 
harmadik személy számára ne váljon megismerhetővé.  
 
 

8. A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás teljesítése során tudomásukra jutó védett adatot kizárólag 
az együttműködés céljának megfelelően jogosultak felhasználni, csak azon saját közreműködőik számára 
teszik hozzáférhetővé, akiknek hozzáférése a Megállapodás céljainak teljesítése érdekében feltétlenül 
szükséges.   
 

9. A Felek kötelezettséget vállalnak a bizalmasan kezelendő információk biztonságos megőrzésére. Az 
együttműködés befejeztével az írásos információkat, illetve a titoktartási kötelezettség tárgyát képező 
információkat, dokumentumokat teljes egészében vissza kell szolgáltatni, illetve át kell adni a másik fél 
részére, vagy a megegyezés alapján meg kell semmisíteni, vagy olyan módon kell megőrizni, hogy 
illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetetlen legyen. 
 

10. A Feleket a titoktartási kötelezettség véghatáridő nélkül köti.  
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11. A Fél sajátjaként felel minden munkavállalója, megbízottja és az érdekében eljáró valamennyi személy 
titoksértéséért.  
 

12. A titoktartási kötelezettség a Feleket a PIB tagjai felé nem köti. 
 

13. Az e kötelezettség megszegéséből eredő, teljes közvetett vagy közvetlen kárért a Felek korlátozás nélkül 
felelősséget vállalnak. 

 
 

X. Adatkezelés, adatvédelem 
 
 
1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem 
kizárólagosan az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseit. 
 

2. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és 
kizárólag a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél 
munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, 
és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez 
hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az 
adatokat az Infotv. keretei között teszik hozzáférhetővé. A Felek egybehangzóan vállalják, hogy 
megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését 
is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 
 

3. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikkében megfogalmazott elveknek megfelelően, a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon 
személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen 
Megállapodás teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 
 

4. A Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésére csak a jelen Megállapodás hatálya alatt kerül sor. 
A Felek vállalják, hogy a Megállapodásban rögzítettek teljesítését követően valamennyi általuk kezelt 
adatot visszajuttatnak a másik Félnek és a meglévő másolatot törlik, vagy a Megállapodás teljesítése 
során tudomásukra jutott valamennyi személyes adatot törlik. 
 

5. A Felek vállalják, hogy megtesznek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, mely biztosítja az 
adatkezelés biztonságát, integritását, valamint megtesznek mindent annak érdekében, hogy elkerüljék 
az adatvesztést, valamint harmadik fél jogosulatlan hozzáférését. Ezen intézkedéseket olyan megfelelő 
szinten kell meghozni, amely figyelembe veszi a kezelt személyes adatok körét, az egyes fennálló 
kockázatokat, a meglévő technikai lehetőségeket és az intézkedések meghozatalának költségeit. 
 

6. A Felek általi adatkezelés során az általuk elfogadott adatvédelmi tájékoztatóban, illetve szabályzatban 
foglalt rendelkezések is irányadóak. 

 
XI. A megállapodás hatálya 

 
 
1. Jelen megállapodás a Felek általi aláírás napján jön létre és e naptól válik hatályossá. A Felek 

megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződést, vagy annak bármely mellékletét a Felek 
nem egy időpontban írják alá, úgy a jelen Szerződés vagy annak bármely melléklete, az azt utolsóként 
aláíró Fél aláírásának időpontjában jön létre érvényesen és lép hatályba.  
 

2. Jelen megállapodás hatályát veszíti, ha 
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a) a megállapodás III. fejezetében foglalt célok teljesültek, és azt a Felek közös nyilatkozatukkal 
egymás számára megerősítették, 

b) a megállapodást a Felek közös akaratukkal megszüntetik, 
c) az arra jogosult Fél a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, 
d) bármelyik Fél jogutód nélkül megszűnik, 
e) a megállapodással elérni kívánt cél lehetetlenné vált. 

 
3. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás hatályát nem érinti, amennyiben az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel 

szemben csőd-, felszámolási, végrehajtási vagy egyéb, a jog- és cselekvőképességét érintő eljárás indul. 
  

4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan külső körülményről, amely az 
Együttműködési Megállapodás hatályát és a céljának megfelelő teljesülését akadályozná vagy 
lehetetlenné tenné.  
 

5. A Felek kötelezik magukat, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, amennyiben olyan körülmény 
bekövetkezése fenyeget, amely az Együttműködési Megállapodás hatályát, illetve célja szerinti 
teljesülését akadályozná vagy lehetetlenné tenné. A Felek az értesítés késedelméből eredő károkért 
felelősek.  
 

6. A Felek együttműködési, titoktartási, adatkezelési, valamint a nyilvános kommunikációra vonatkozó 
kötelezettségei a jelen megállapodás megszűnését követően is korlátozás nélkül fennmaradnak.  
 

7. A Felek személyében – a Ptk. 3:39-3:47. §-aiban foglalt esetek kivételével – a jogutódlás kizárt, egyik fél 
sem jogosult a szerződésből folyó jogai és kötelezettségei harmadik személy részére való 
engedményezésére vagy egyéb módon való átengedésére.  

 
 

XII. A megállapodás módosítása 
 
 
1. A Felek az Együttműködési Megállapodást írásbeli formában módosíthatják. 

 
2. A szerződés módosítását bármely Fél kezdeményezheti. A szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt 

beállott körülményt és az ebből származó lényeges és jogos érdeksérelmet a kezdeményező Félnek 
kétséget kizáróan bizonyítania kell. 

 
 

XIII. A megállapodás megszűnése 
 

 
1. A Felek a feladatvégzés megkezdésétől kezdődően a jelen Együttműködési Megállapodást felmondással 

szüntethetik meg. 
 

2. A Felek a felmondás jogát indokolás nélkül jogosultak gyakorolni azzal, hogy a – joghatás kiváltására 
alkalmas formában megtett – felmondás a kézbesítés időpontjában válik hatályossá.  
 

3. Felmondás esetén a felmondó Fél köteles viselni az Együttműködési Megállapodás során felmerült, 
valamint a jövőben felmerülő valamennyi költséget. 
 

4. A felmondási jog gyakorlása nem érinti a Felek azon jogát, hogy a másik Fél szerződésszegő 
magatartásáért kártérítést követeljenek. 
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5. Az egyoldalú megszüntetéstől függetlenül a Feleket a jelen Együttműködési Megállapodásból fakadó 
tájékoztatási, együttműködési, titoktartási és adatvédelmi kötelezettségeik változás nélkül terheli. 

 
 

XIV. Lehetetlenülés 
 
 
1. A szerződés lehetetlenülése esetén az Együttműködési Megállapodás megszűnik. 

 
2. A lehetetlenülést észlelő fél köteles a másik Felet késedelem nélkül értesíteni, ideértve különösen azt, 

ha a Vksztv. 32. §-ában foglalt feltételek közvetlen bekövetkezése várható. 
 
3. Lehetetlenülés esetén felek kötelesek egyeztetéseket folytatni annak érdekében, hogy az 

Együttműködési Megállapodás vagy annak bármely részlete a szerződés módosításával vagy új szerződés 
megkötésével hatályban maradhasson.  
 

4. A szerződés lehetetlenülése esetén kötelesek a megtett intézkedésekről és a felmerült költségekről a 
Felek cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselői által kölcsönösen aláírt jegyzéket készíteni.  
 

5. Amennyiben a szerződés lehetetlenülése az egyik fél ellenőrzési körében megjelenő ok következménye, 
az Együttműködési Megállapodással kapcsolatban felmerült, valamint a jövőben felmerülő költségek 
viselése őt terheli. 
 

6. Amennyiben a szerződés lehetetlenülése mindkét fél ellenőrzési körében megjelenő ok következménye, 
az Együttműködési Megállapodással kapcsolatban felmerül, valamint a jövőben felmerülő költségek 
viselésére közrehatásuk arányában, ha ez nem megállapítható, felróhatóságuk arányában kötelesek.  
 

7. Amennyiben a szerződés lehetetlenülése mindkét fél ellenőrzési körén kívül eső okból következik be, 
felek a felmerült költségeket a jelen Együttműködési Megállapodásban foglalt feltételek mellett 
kötelesek viselni azzal, hogy a lehetetlenülést követően felmerült költségeket az viseli, akinek oldalán a 
költség felmerült.  
 

8. A lehetetlenülés tényének késedelmes értesítéséből eredő költségekért a mulasztó fél felelős.  
 

9. A lehetetlenüléstől függetlenül a feleket a jelen Együttműködési Megállapodásból fakadó tájékoztatási, 
együttműködési, titoktartási és adatvédelmi kötelezettségeik változás nélkül terheli. 

 
 

XV. Vis maior 
 
 
1. Vis Maiornak minősül a Felek felelősségi, illetve hatáskörén kívüli, olyan külső, elháríthatatlan, kivételes 

esemény, mely a Felek működésétől független, az adott körülmények között nem elhárítható, nem 
meggátolható, és amely a jelen Együttműködési Megállapodás teljesítését valamely szerződő Fél 
számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi. 
 

2. A mulasztó Fél nem felelős a mulasztásáért, ha az vis maior eredménye.  
 

3. A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet a vis maior eseményről haladéktalanul, illetve, ha a Vis 
Maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé válását követően haladéktalanul 
írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia kell az esemény jellemzőit és annak a 
szerződéses kötelezettségek teljesítésére gyakorolt hatását, valamint a késedelem miatt a kötelezettség 
teljesítésének várható időpontját. 
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4. Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben Vis Maior következett-e be, 

illetve, hogy adott Fél a szerződést Vis Maior miatt, vagy más okból nem tartotta be, Felek elsődlegesen 
békés úton, tárgyalások során kötelesek megkísérelni a vita rendezését, amelynek eredménytelensége 
esetén Felek jogosultak – az arra irányadó szabályok szerint - bírósághoz fordulni. 

 

 
XVI. Részleges érvénytelenség, részleges hatálytalanság 

 
 
1. Ha az Együttműködési Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy 

végrehajthatatlan, akkor az csak arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész 
Együttműködési Megállapodás vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, 
hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. Az Együttműködési Megállapodás egyéb rendelkezései 
teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak, kivéve, ha az adott rendelkezés hiányában a Felek 
a Megállapodást nem kötötték volna meg.  
 

2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett olyan érvényes, hatályos 
vagy végrehajtható rendelkezésben állapodnak meg, amely az érvénytelen, hatálytalan vagy 
végrehajthatatlan rendelkezés céljainak leginkább megfelel. 
 

3. Ha valamely kikötést az egyik Fél érthetetlennek vagy ellentmondónak tekint, köteles arról késlekedés 
nélkül a másik Felet tájékoztatni. Ebben az esetben a Felek kötelesek az érthetetlennek vagy 
ellentmondónak minősített feltételt közösen értelmezni, szükség esetén külön írásbeli, közös 
nyilatkozattal vagy a megállapodás módosításával az értelmezési vitát feloldani. 
 

4. Felek kikötik, hogy a valamely Fél által értelmetlennek vagy ellentmondónak minősített feltétel csak 
abban az esetben válik semmissé, ha a felek az értelmezési vitát nem tudták vagy nem kívánták feloldani. 

 
 

XVII. Felelősség 
 
 
1. Aki a jelen megállapodás megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje 
vagy a kárt elhárítsa. 
 

2. A Fél a vagyonában a szerződés teljesítése során a másik Fél által okozott kár megtérítését a 
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti. 
 

3. A Fél a közreműködője magatartásáért sajátjaként felel. 
 

 

XVIII. Jogképességi nyilatkozat 
 
 
1. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, szerződéskötési 

képességük korlátozva nincs.  
 

2. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. hitelt érdemlően, az …. számú mellékletként csatolt társasági döntést tartalmazó 
jegyzőkönyvvel igazolja, hogy részvényesei a társaságra irányadó szabályok szerinti szavazati arányban 
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a jelen megállapodás megkötése mellett döntöttek az Együttműködési Megállapodás tervezetének 
megismerését követően.  
 

3. A Felek kijelentik, hogy az Együttműködési Megállapodás megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről az Együttműködési Megállapodás aláírása nem 
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését, továbbá ilyen eredménnyel járó 
szerződést nem kötnek, ezt eredményező jognyilatkozatot nem tesznek. 
 

 
XIX. Vegyes rendelkezések 

 
 

1. A Felek az Együttműködési Megállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a II. fejezetben 
megjelölt jogszabályok rendelkezéseit megfelelően irányadónak tekintik.  
 

2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés 
úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások 
kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet eredményre, és az alkalmazandó jogszabályok 
alapján a Felek vitájának elbírálására a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően. 
 

3. A jelen szerződés mellékletek nélkül 15 oldalból áll. Készült ………….. eredeti, egymással mindenben 
megegyező példányban.  
 

4. A Felek a jelen Együttműködési Megállapodás tartalmát önállóan megbízott jogi képviselőikkel 
véleményeztették.  
 

5. A Felek a jelen szerződés valamennyi pontját egyedileg megtárgyalták, s mint akaratuknak és 
szándékuknak mindenben megfelelőt, elolvasás és értelmezés után aláírták. 

 
Kelt: 

 



3. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS 
 

az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2021. augusztus 10-i Közgyűlése határozathozatalához  
 
Döntés víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási 
kötelezettségnek a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs 
Programban történő részvételről, az ALFÖLDVÍZ Zrt. vezérigazgatójának 
felhatalmazásáról a Nemzeti Vízművek Zrt. és az ALFÖLDVÍZ Zrt. között létrejövő 
Együttműködési Megállapodás aláírására, valamint a cél megvalósítása érdekében az 
Együttműködési Megállapodás alapján felállított Projekt Irányító Bizottság (PIB) 
önkormányzati részvényesi tagjának delegálásáról. 

 
Tisztelt Közgyűlés! 

 
Mint az a T. Részvényesek előtt is ismert a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény (Vksztv.) 5/H. § (2)-(9) bekezdései 2021. június 13. napjától a következő 

rendelkezéseket tartalmazzák:  

 

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

felelősséggel érintett víziközmű-rendszert is - egy üzemeltetési szerződés rendelkezhet. 

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

víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken 

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

vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik. 

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

rendelkezik, az ellátásért felelős önkormányzatok egyhangú döntéssel a víziközmű-

rendszer, illetve a tulajdonukban álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát 

térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatják az államra. 

(4) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti 

átruházásához kapcsolódóan a 18. § szerinti víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 

források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől nyilvántartási értéken történő 

átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési források átadás-átvételéről az 

érintett önkormányzat és az állam képviseletében eljáró szervezet írásban megállapodik. 

(5) A víziközmű-szolgáltató - az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) 

vagy (3) bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan - a tulajdonában álló víziközmű 

működtető eszközök és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tulajdonjogát az államra, 

mint új ellátásért felelősre nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, ingyenesen is 

átruházhatja. 

(6) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti 

átruházása esetén az üzemeltetési jogviszony a víziközmű-vagyon tulajdonjogának 

átszállását követő napon megszűnik, vagy - a korábbi és az új ellátásért felelős közötti 

megállapodás alapján - az állam, mint új ellátásért felelős a fennálló üzemeltetési 

jogviszony tekintetében a korábbi ellátásért felelős helyébe lép. Az üzemeltetési 

jogviszony megszűnése esetén az állam, mint új ellátásért felelős az új üzemeltetési 

jogviszony létrehozásáról akként gondoskodik, hogy a szolgáltatás folytonossága 

közérdekű üzemeltető kijelölése nélkül is biztosított legyen. 
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(7) Ha az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés 

szerinti átruházása az üzemeltetési jogviszony megszűnését eredményezi, a korábbi 

ellátásért felelős a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását követően 

haladéktalanul átadja az új ellátásért felelős részére a 61. § (1) bekezdése szerinti 

adatokat, valamint minden egyéb olyan adatot, amely az érintett víziközmű-rendszerhez 

kapcsolódóan az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Ha az 

ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok a korábbi ellátásért 

felelősnél - annak írásbeli nyilatkozata alapján - nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, a 

korábbi üzemeltetési jogviszony szerinti víziközmű-szolgáltató a hiányzó adatokat az új 

ellátásért felelős írásbeli felszólítását követő 5 napon belül átadja az új ellátásért felelős 

részére. 

(8) A (2)-(5) bekezdés szerinti térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó 

szempontjából közcélú adománynak minősül. 

(9) A települési önkormányzat - a víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti 

átruházásához kapcsolódóan - térítésmentesen átruházhatja az államra, mint új ellátásért 

felelősre az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony 

alapján ellátó víziközmű-szolgáltatóban fennálló társasági részesedését. A térítésmentes 

tulajdon-átruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak 

minősül.” 

 

Fenti rendelkezések alapján lehetőség nyílt a víziközmű-szolgáltatás terén az állami 

szerepvállalás növelésére; így nem csak az Önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű 

törzsvagyon, de a működtető vagyon és a társasági részesedés is átadhatóvá válik a 

Magyar Állam részére.  

 

A törvénymódosítás a víziközmű-szolgáltatás második legfontosabb alapelvét, az „ellátási 

felelősség” alapelvét érinti, amely az Alaptörvényből (XX. cikk), valamint a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényből (1. § (1)-(2) bekezdés) és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényből (13. § (1) bekezdés 21.) 

vezethető le, és végül azt a Vksztv. mint speciális ágazati jogszabály foglalja össze (lsd. 6. 

§ (1) bekezdés). 

Mindezek alapján az ivóvíz-, és szennyvízszolgáltatás „helyi közügy”, melynek ellátása a 

helyi önkormányzat alapvető kötelezettsége, amelyhez a jogalkotó a közművagyont 

rendeli, amely része az önkormányzati törzsvagyon elidegeníthetetlen részének, és a 

nemzeti vagyon részeként, ennek megfelelő védelemben is részesül. Az ellátási felelősség, 

az a kötelezettség, amelynek keretében a helyi önkormányzatnak meg kell teremteni a 

víziközmű szolgáltatás infrastrukturális feltételeit, és alapesetben folyamatosan 

fejleszteni is kell azt. 

 

A Vksztv. 5/H. § (1)-(2) bekezdései immáron lehetőséget adnak az 

önkormányzatnak/önkormányzatoknak arra, hogy a tulajdonában álló víziközmű 

rendszert és működtető eszközöket térítésmentesen átruházza az államra. Ennek az a 

feltétele, hogy az érintett víziközmű rendszer az adott önkormányzat tulajdonában álljon, 

vagy azon a Magyar Állam és az adott önkormányzat legyen a tulajdonos. Amennyiben a 

víziközmű rendszernek több tulajdonosa is van (közös tulajdonú víziközmű rendszer), 
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akkor a víziközmű vagyon és az önkormányzatok közös tulajdonában álló víziközmű 

működtető eszköz csak a tulajdonközösségegyhangú döntésével ruházható át a Magyar 

Államra.  

A Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése külön rendelkezik a fejlesztési forrásokról, amelyek az 

átruházott víziközmű rendszerrel és működtető eszközzel együtt, térítésmentesen 

szintén a Magyar Államra szállnak át. Az fejlesztési források átruházása – ellentétben a 

víziközmű rendszer, és a működtető eszközök átruházásával, amely egyoldalú jogi 

aktussal, ún. átvezetéssel történik – nem a törvény erejénél fogva történik, hanem írásbeli 

megállapodást igényel. 

A Vksztv. 5/H. (5) bekezdése értelmében, amennyiben az adott ellátásért felelős 

önkormányzat vagy önkormányzatok a víziközmű rendszer és működtető eszközök 

Magyar Államra történő átruházása mellett dönt, úgy a víziközmű szolgáltató 

tulajdonában álló rendszerfüggetlen víziközmű elemek, illetve működtető eszközök 

átruházására van lehetőség. 

Alapesetben az átruházás itt is térítésmentesen, nyilvántartási értéken, és egyoldalú jogi 

aktussal ún. átvezetéssel történik. Ebben az esetben az átruházás közcélú adománynak 

minősül. (Vksztv. 5/H. § (8) bekezdés) 

A Vksztv. 5/H. § (6)-(7) bekezdései alapján a vagyonátruházással az üzemeltetési 

jogviszony megszűnik, vagy (megállapodás alapján) a Magyar Állam belép a korábbi 

ellátásért felelős helyébe. Mindez úgy történik meg, hogy a folyamatba nem kell sem a 

közérdekű üzemeltető intézményét beiktatni, sem a Vksztv. által kikényszerített kötelező, 

és április 30-ig közlendő, 8 hónapos felmondási időt igénybe venni, amely még közös 

megegyezés esetén is irányadó. 

Az önkormányzatnak lehetősége van továbbá arra is (Vksztv. 5/H. § (9) bekezdés), hogy 

a víziközmű szolgáltató az átadott vagyonnal érintett víziközmű-szolgáltató társaságban 

fennálló részesedését a Magyar Államnak (a tulajdonosi joggyakorló itt is a Nemzeti 

Vízművek Zrt.); ebben az esetben az átruházás csak ingyenes lehet. 

 

A fent említett, levezetett állami szerepvállalás növelésének előmozdítása érdekében a 

jelen előterjesztés 1. számú mellékletként csatolt Együttműködési megállapodás 

megkötése szükséges a Nemzeti Vízművek Zrt. és az ALFÖLDVÍZ Zrt. között. Ezzel 

összefüggésben az Együttműködési Megállapodásban foglalt célok elérése és ezen célok 

teljesülése esetén az állami minősített többségi szerepvállalás, ekképpen az integráció 

lebonyolításának további elősegítése érdekében közös Projekt Irányító Bizottságot (PIB) 

szükséges létrehozni, oly módon, hogy a PIB öt fős tagjai közül egy fő önkormányzati 

részvényesi tag delegálása szükséges.  (Ezen felül az ALFÖLDVÍZ Zrt. egy főt, a Nemzeti 

Vízművek Zrt. kettő főt, továbbá a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli 

Miniszter egy főt delegál a PIB tagjai sorába.) Ehhez kapcsolódóan a PIB-be a részvényesi 

önkormányzatok részéről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint az 

ALFÖLDVÍZ Zrt-ben a legnagyobb, 32,8814 %-os részesedéssel bíró - részvényes 

közgyűlése által felhatalmazott személy kijelölését javaslom.  
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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Nemzeti Vízművek Zrt, mint a Magyar Állam képviseletében eljáró részvényes azzal a 
szándékkal javasolja ezt a napirendi pontot, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. többi részvényes, 
önkormányzati tulajdonosának támogatása esetén legyen lehetőség az állami 
szerepvállalás növelését megalapozó Integrációs Program végrehajtására szerződést 
kötni. 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és indítványozom az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 
…../2021.(…….) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése dönt abban, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező Együttműködési Megállapodás tartalmát elfogadja és annak érdekében, hogy a 

Nemzeti Vízművek Zrt. és az ALFÖLDVÍZ Zrt. az Együttműködési Megállapodást egymással 

megkösse, a Közgyűlés az ALFÖLDVÍZ Zrt. vezérigazgatója részére felhatalmazást ad az 

okirat aláírására. 

 

Felelős: értelem szerint 

Határidő: értelem szerint 
 

…../2021.(…….) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése dönt abban, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező Együttműködési Megállapodásban foglalt célok elérése és ezen célok teljesülése 

esetén a Projekt Irányító Bizottság (PIB) ALFÖLDVÍZ Zrt. önkormányzati részvényesi 

delegált tagjává Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése részéről 

felhatalmazott személyt jelöli ki. 

 

Felelős: értelem szerint 

Határidő: értelem szerint 

 
Békéscsaba, 2021. július „…”. 
 

Magyar Állam részvényes 

         képviseletében: 

 

                Nemzeti Vízművek Zrt. 

              Volencsik Zsolt Mihály 

             vezérigazgató 

 

 





ALFÖLDVÍZ Zrt.      Ikt. sz.: K/30000-1/2021 

Nagy László  

vezérigazgató úr  

 

5600 Békéscsaba 

Dobozi út 5. 
cegvezetés@alfoldviz.hu; nagy.laszlo@alfoldviz.hu  

 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

 

A Magyar Államnak az ALFÖLDVÍZ Zrt. 28,3437 %-os tulajdoni aránnyal rendelkező 

részvényesi képviselője – a Nemzeti Vízművek Zrt.  - részére a Társaság 2021. augusztus 

10. napjára szóló közgyűlési meghívója és előterjesztései 2021. július 09. napján érkezett 

meg.  

 

A kiküldött napirendi pontokkal összefüggésben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:259. § (1) bekezdése alapján - ha a zártkörűen működő 

részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező 

részvényesek a napirend kiegészítésére, a napirend részletezettségére vonatkozó 

szabályoknak megfelelő javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell 

tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon 

belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal - az alábbi javaslatot teszem a napirend 

kiegészítésre vonatkozóan, csatolva hozzá a napirend részletezettségének megfelelő 1.sz. 

mellékletben csatolt előterjesztést. 

 

A Közgyűlési napirend kiegészítésére – az Egyebek napirendi pont előtti 

tárgyalandó 3. számú napirendi pontnak jelölve - az alábbi javaslatot teszem: 

 
„3.) Döntés víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási 
kötelezettségnek a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs 
Programban történő részvételről, az ALFÖLDVÍZ Zrt. vezérigazgatójának 
felhatalmazásáról a Nemzeti Vízművek Zrt. és az ALFÖLDVÍZ Zrt. között létrejövő 
Együttműködési Megállapodás aláírására, valamint a cél megvalósítása érdekében 
az Együttműködési Megállapodás alapján felállított Projekt Irányító Bizottság (PIB) 
önkormányzati részvényesi tagjának delegálásáról. 
Előterjesztő: Magyar Állam, mint Részvényest képviselő Nemzeti Vízművek Zrt. képviselője” 

 

Budapest, 2021. július „16” 

 

      Tisztelettel: 

 

        Magyar Állam részvényes 

         képviseletében: 

 
                Nemzeti Vízművek Zrt. 
              Volencsik Zsolt Mihály 
             vezérigazgató 

mailto:cegvezetés@alfoldviz.hu
mailto:nagy.laszlo@alfoldviz.hu


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 hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 20/2020. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Közlöny 2021. évi 30. számában megjelent az egyes energetikai és 

hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény (a 

továbbiakban: Tv.), amely – többek között – módosította a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.)  

 

A Tv. 51. § (1) bekezdése alapján a Ht. 33. §-a – 2021. március 1-jével – az alábbi 

bekezdéssel egészült ki: 

„(4) A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási 

kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. 

pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott 

hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.” 

 

A Tv. 52. §-a értelmében a Ht. 35. § (1) bekezdése – 2021. március 1-jével – a következő 

ponttal egészült ki:  

„Ht. 35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 

állapítja meg: 

h) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.” 

 

A fentiekre tekintettel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2020. (IX. 23.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata és a településen elhagyott hulladék felszámolásához 

szükséges helyi intézkedések körének meghatározását tartalmazó kiegészítése vált 

szükségessé. 

 

A rendelettervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (3) bekezdésének megfelelően véleményezés céljából megküldtük a Csongrád-

Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) részére. A Kormányhivatal a CS-Z02-05431-2-2021. iktatószámú levelében 

(1. melléklet) tájékoztatta Deszk Község Jegyzőjét arról, hogy a rendelettervezetben 

foglaltakkal szemben kifogást nem emel. 

 

A jelenleg hatályos rendelet az alábbi linken érhető el:  

http://deszk.hu/download/rendeletek/20_2020hulladeCC81kgazd.-koCC88zszolg.pdf 

 

http://deszk.hu/download/rendeletek/20_2020hulladeCC81kgazd.-koCC88zszolg.pdf


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja előzetes hatásvizsgálat 

készítését. Ezt az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A rendelettervezet az előterjesztés 3. 

melléklete. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezetet alapján a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendeletet megalkotni szíveskedjenek. 

 

Deszk, 2021. augusztus 06. 

Tisztelettel:  

 

 

 

Király László 

        polgármester 



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

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2020. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2020. (IX. 23.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) a következő 3/A. alcímmel egészül ki: 

 
„3/A. Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések köre 

 
3/A. § 

 
(1) A Deszki Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője rendszeresen területbejárást végez a 
település közigazgatási területén az elhagyott hulladék felderítése érdekében. A közterület-
felügyelő jelzése, valamint lakossági bejelentés alapján az Önkormányzat megteszi az elhagyott 
hulladék felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket. 

 
(2) Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések költségeit az Önkormányzat az 
éves költségvetésében biztosítja. 
 
(3) Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az Önkormányzat 
külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy 
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.” 

 
2. § 

 
Jelen rendelet a 2021. szeptember 01. napján lép hatályba. 
 

 
 Király László sk.    dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita sk. 

polgármester       jegyző 
 
 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2020. (IX. 23.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról 

…./2021. (….) önkormányzati rendelettervezethez 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

 

I. Társadalmi hatásai: A tervezetnek várhatóan kedvező társadalmi hatása lesz, mert a 

településen ellenőrizetlen körülmények között elhagyott hulladék felszámolásával a község 

köztisztasága érezhetően javulni fog.  

 

II. Gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs, figyelemmel arra, hogy a 

lakosságot terhelő közszolgáltatási díj mértékét nem érinti. 

 

III. Költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása van, tekintettel arra, hogy az 

önkormányzatnak a költségvetésében biztosítania kell az elhagyott hulladék felszámolása 

érdekében szükséges intézkedések költségeit. 

 

IV. Környezeti következményei: A tervezet elfogadásának elvárásaink szerint kedvező 

környezetvédelmi hatása lesz, tekintettel arra, hogy az ellenőrizetlen körülmények között 

elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét tartalmazza. 

 

V. Egészségi következményei: A tervezet elfogadása közvetlen egészségi hatást nem 

eredményez, azonban a helyi környezetre gyakorolt hatása miatt várhatóan kedvező hatással 

lesz a településtisztaságra. 

 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre 

nincs hatása. 

 

VII. Megalkotásának szükségessége:  Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény – többek között – módosította a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdését, mely alapján a települési 

önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg „h) az elhagyott 

hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.” 

 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának 

elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követne el. 

 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 

tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételt nem igényel.  



Általános indokolás 

 

 

A Magyar Közlöny 2021. évi 30. számában megjelent az egyes energetikai és 

hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény (a 

továbbiakban: Tv.), amely – többek között – módosította a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.)  

 

A Tv. 51. § (1) bekezdése alapján a Ht. 33. §-a – 2021. március 1-jével – az alábbi 

bekezdéssel egészült ki: 

„(4) A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási 

kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. 

pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott 

hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.” 

 

A Tv. 52. §-a értelmében a Ht. 35. § (1) bekezdése – 2021. március 1-jével – a következő 

ponttal egészült ki:  

„Ht. 35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 

állapítja meg: 

h) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.” 

 

A fentiekre tekintettel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2020. (IX. 23.)  

önkormányzati rendelet felülvizsgálata és a településen elhagyott hulladék felszámolásához 

szükséges helyi intézkedések körének meghatározását tartalmazó kiegészítése vált 

szükségessé. 

 







Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 51. § (5) és 143. § (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) 

bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

Az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a a 

következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(12) A házszámozással kapcsolatos ügyekben első fokon a jegyző, másodfokon Deszk 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete jár el. 

(13) A házszámozással kapcsolatos eljárásban – az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel – az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2021. augusztus 11-én lép hatályba. 
 

 
 

Király László s.k.    Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 
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: Tájékoztatás a Deszk, belterület 
1012/5 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jogának gyakorlásával 
kapcsolatban 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Filep Attila azzal a megkereséssel fordult Deszk Község Jegyzőjéhez, hogy a H.D.L.V. 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszám: 06-09-009107, Adószám: 13228983-2-

06, Székhely: 6726 Szeged, Gébics utca 24.) 720/1829-ed arányú tulajdonát képező, Deszk, 

belterület 1012/5. helyrajzi számú, kivett, lakóház udvar megnevezésű, 1829 m2 területű, 

„címképzés alatt” lévő ingatlan tulajdonjogának Vámos Dávid (1133 Budapest, Ipoly utca 

5/E. FS/4.) részére történő átruházására vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatban az 

Önkormányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (1) és (1a) 

bek. alapján a helyi védelemből adódó elővásárlási jogának gyakorlásával kapcsolatban 

nyilatkozzon. 

 

Deszk Község Polgármestere az adásvételi eljárás menetének elősegítése érdekében – 

figyelemmel az önkormányzati érdekekre – az Önkormányzat képviseletében nyilatkozott 

arról, hogy az elővásárlási joggal nem kívánunk élni. 

 

Deszk, 2021. augusztus 06. 

Tisztelettel:  

 

 

 

Király László 

        polgármester 

 



 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Tájékoztatás a Deszk, belterület 1012/5 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási 

jogának gyakorlásával kapcsolatban 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Deszk Község 

Polgármesterének azon nyilatkozatát, hogy a H.D.L.V. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(Cégjegyzékszám: 06-09-009107, Adószám: 13228983-2-06, Székhely: 6726 Szeged, Gébics 

utca 24.) 720/1829-ed arányú tulajdonát képező, Deszk, belterület 1012/5. helyrajzi számú, 

kivett, lakóház udvar megnevezésű, 1829 m2 területű, „címképzés alatt” lévő ingatlan 

tulajdonjogának Vámos Dávid (1133 Budapest, Ipoly utca 5/E. FS/4.) részére történő 

átruházására vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzat a kulturális 

örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (1) és (1a) bek. alapján a helyi 

védelemből adódó elővásárlási jogával nem kíván élni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: azonnal 

 

 

Erről értesül: 

 polgármester 

 jegyző 

 képviselő-testület tagjai 

 irattár 

 





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: Deszki tanyák elnevezése 

  Melléklet: térképmásolat 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A központi címregiszter felülvizsgálata kapcsán - figyelemmel a központi címregiszterről és 

címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltakra - szükséges Deszk 

közigazgatási területén lévő tanyák elnevezése. 

 

A KCR rendelet 13. § (3) bekezdése a tanyák elnevezése kapcsán főszabályként kimondja, 

hogy a külterületen fekvő tanya címét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint 

kell megállapítani. 

A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos 

vezetékneve szerepeltetésére irányul, és a település közigazgatási területén nincsen másik 

tanya ugyanezzel a névvel. 

Minden más esetben a tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható el, ha az az adott 

tanya pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem 

kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is 

megfelel. 

A KCR rendelet szerint egy településhez tartozó közigazgatási területen belül nem lehet több 

tanyát azonos névvel elnevezni. Ha a tulajdonos által javasolt elnevezés már egy másik tanya 

neve, lehetőség van a tanya elnevezésekor a javasolt családnév utáni számozással az azonos 

családnevű tanyanevek megkülönböztetésére. (Például Nagy1 tanya. Nagy2 tanya. Nagy3 

tanya). 

A jelenleg hatályos rendelkezés szerint közterületnév a tanya neve is a közterületjelleg nélkül. 

Mivel a tanyanév is közterületnévnek minősül, ezért a tanyák elnevezéséről is a Képviselő-

testületnek kell döntenie. 

 

A felülvizsgálat eredményeként az alábbi tanyaingatlan elnevezésére kerülhet sor, mely 

földrajzi elhelyezkedését az 1. sz. térképmelléklet jelöli: 

 

1. A Deszk külterület 0106/22 hrsz-ú, kivett 2 db üvegház udvar, szántó művelési ágú 

ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett címe nincs feltüntetve. Az ingatlan 

tulajdoni lapján a „címképzés alatt” megjelölés szerepel. Az ingatlan tulajdonosai a családnév 

alapul vételével a Deszk, Szilágyi tanya 2. elnevezést javasolták. – térképmellékleten 55. 

 

A KCR rendelet 13. §-ában foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 

előterjesztést megvitatni és határozat-tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 

 

Deszk, 2021. augusztus 06. 

Tisztelettel:  

 

 

Király László 

        polgármester 



 

 

 
Tárgy: Deszki tanyák elnevezése 
 

HATÁROZAT 
 

1.) Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a központi címregiszterről és 
címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltakra - úgy határoz, hogy 
2021. szeptember l. napi hatállyal a  
 

Deszk, külterület 0106/22 hrsz.-ú ingatlant Deszk, Szilágyi tanya 2. tanyának nevezi el. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban szereplő tanya házszám 
megállapítását végezze el. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésről az illetékes postai, közlekedési, 
ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa, a 
címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon. 
 
4.) Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Új közterületi név az utcanévjegyzéken történő 
átvezetéséről gondoskodjon. 

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. polgármester 
2. jegyző 
3. Tanya tulajdonos 
4. Műszaki ügyintéző 
5. Anyakönyvvezető 
6. Irattár 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 

 

 



E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Szeged Szeged, Kálvária sgt. 41-43. szám

Helyrajzi szám: DESZK külterület 106/22 Megrendelés szám: 7/4647/2021

A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A
térképmásolat méretek levételére nem használható!
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

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

Ikt.sz.: ……../2021.  Tárgy: Döntés a RADAR ROFOSZ 
Seprűgyártó Szociális Szövetkezet 
vonatkozásában 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Deszk Község Polgármestere a 30/2021. (IV.21.) számú határozatában döntött a Deszki Seprű 

Gyártó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet vonatkozásában arról, 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. Döntött továbbá arról, hogy Deszk Község 

Önkormányzata a szociális szövetkezet alapításához szükséges 1 db 10.000,-Ft (azaz Tízezer 

forint) névértékű részjegyet a kilépéssel egyidőben visszaigényli. 

 

Deszki Seprű Gyártó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet, jelenleg RADAR ROFOSZ 

Seprűgyártó Szociális Szövetkezet alapszabálya értelmében a tagsági jogviszony megszűnik, 

ha a tag a szövetkezetből kilép. A kilépési szándékot írásban, az Igazgató Elnöknek kell 

bejelenteni, aki a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles dönteni. A tagsági 

jogviszony a kilépésre vonatkozó bejelentés megtételének napjától számított 60. napon szűnik 

meg.  

 

A fentiekre tekintettel indokolt 30/2021. (IV.21.) számú polgármesteri határozat visszavonása 

és az alapszabályban foglalt határidőnek megfelelő képviselő-testületi határozat elfogadása. 

 

Deszk, 2021. augusztus 06. 

Tisztelettel:  

 

 

 

Király László 

        polgármester 



 

 

 
Tárgy: Döntés a RADAR ROFOSZ Seprűgyártó Szociális Szövetkezet vonatkozásában 
 

HATÁROZAT 
 

1. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Döntés a 
Deszki Seprű Gyártó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet vonatkozásában” tárgyú 
30/2021. (IV.21.) számú polgármesteri határozatot visszavonja. 

 
2. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Deszk Község 

Önkormányzata a RADAR ROFOSZ Seprűgyártó Szociális Szövetkezetben (székhely: 
6449 Mélykút, Öregmajor tanya 93., adószám: 25970412-2-06) létrejött tagsági 
jogviszonyát meg kívánja szüntetni. 

 
3. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a tagsági jogviszony megszüntetése érdekében a Mélykúti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) kösse meg a jelen határozat mellékletét 
képező megállapodást. 

 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Erről értesül: 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. PH Gazdasági csoport 
4. RADAR ROFOSZ Seprűgyártó Szociális Szövetkezet 
5. Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
6. Irattár 
 

K.m.f. 
 

     Király László 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: Döntés a Mihály-Ép '98 Építőipari és 
Szolgáltató Kft.-vel megkötött szerződésekkel 
kapcsolatban 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Deszk Község Önkormányzata és a Mihály-Ép '98 Építőipari és Szolgáltató Kft. 2021. június 

14. napján vállalkozási szerződéseket kötöttek az alábbiakra vonatkozóan: 

 

1. a Deszk, Széchenyi István utca 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú Népi 

Hagyományőrző Közösségi Ház belső udvarának térburkolási munkálatainak elvégzése 

a Vállalkozó által 2021. június 07. napján tett árajánlat alapján. 

A Vállalkozót a jelen szerződésben megjelölt építési munka elvégzéséért átalányáras 

vállalkozói díj illeti meg, az alábbiak szerint: 

Nettó: 6.561.055,- forint. 

ÁFA (27 %) 1.771.485,- forint. 

Bruttó: 8.332.540,- forint. 

 
2. a 6772 Deszk, Jakabb Gyula u. edző tér körüli térburkolási munkálatainak elvégzése a 

Vállalkozó által 2021. március 30. napján tett árajánlata alapján. 

A Vállalkozót a jelen szerződésben megjelölt építési munka elvégzéséért átalányáras vállalkozói díj 

illeti meg, az alábbiak szerint: 

Nettó: 1.033.255,- forint. 

ÁFA (27 %) 278.979,- forint. 

Bruttó: 1.312.234,- forint. 

 

Az aláírt szerződések jelen előterjesztéshez mellékletként csatolásra kerültek. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megkötött szerződéseket utólagosan jóváhagyni 

szíveskedjen. 

 

 

Deszk, 2021. augusztus 06. 

Tisztelettel:  

 

 

 

Király László 

        polgármester 



 

 

 
Tárgy: Döntés a Mihály-Ép '98 Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel megkötött szerződésekkel 
kapcsolatban  
 

HATÁROZAT 
 

1./ Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat 

mellékletét képező a Mihály-Ép '98 Építőipari és Szolgáltató Kft. és Deszk Község 

Önkormányzata között 2021. június 14. napján létrejött, a Deszk, Széchenyi István utca 35. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú Népi Hagyományőrző Közösségi Ház belső udvarának 

térburkolási munkálatainak elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést változatlan 

tartalommal utólagosan jóváhagyja. 

 

2./ Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat 

mellékletét képező a Mihály-Ép '98 Építőipari és Szolgáltató Kft. és Deszk Község 

Önkormányzata között 2021. június 14. napján létrejött, a Deszk, Jakabb Gyula u. edző tér 

körüli térburkolási munkálatainak elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést változatlan 

tartalommal utólagosan jóváhagyja. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Erről értesül: 

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

K.m.f. 
 

     Király László 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: Deszki Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda intézményvezetői pályázat 

elbírálása 

 

 

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

 

Deszk 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 67. §. (7) bekezdése értelmében 

az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános 

pályázat útján történik. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §. (1) 

bekezdése alapján  

„Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet 

kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot – 

törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör gyakorlója írja alá. 

 

A pályázat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kiírásra került a pályázati 

felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, 

arra a biztosított 2021. július 31-i határidőig egyetlen pályázat érkezett. 

 

A Kjt. 20/A. §. (6) bekezdésének megfelelő alkalmazása értelmében a pályázót a pályázati 

határidőt követően a kinevezése, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 

háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 

hallgatja meg, melynek nem lehet a tagja – a helyi önkormányzat képviselő-testület tagja 

kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. 

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 

pályázati határidő lejártat követő  

a) hatvan napon belül, vagy 

b) első ülésén, ha e jogot a testület gyakorolja dönt a közalkalmazotti jogviszony 

létesítéséről, illetve a vezető megbízásáról. 

 

A beérkezett pályázat szakmai véleményezésére Brczán Krisztifor képviselőt, Schultzné 

Vajas Klára képviselőt (pedagógus), valamint Sillóné Varga Anikó képviselőt 

(óvodapedagógus) kértem fel. Írásos véleményük alapján Ternainé Fodor Marianna 

kinevezését javasolták. 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt pályázati kiírás, benyújtott pályázat és 

a bizottság javaslatát mérlegelve tárgyalja meg és döntsön az intézményvezető 2021. 

szeptember 1. napjával történő kinevezéséről. 

 

Deszk, 2021. augusztus 06. 

 

Tisztelettel:  

 

 

 

Király László 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda intézményvezető kinevezése 

 

 

- Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdése alapján a nyilvános 

pályázati eljárás lefolytatását követően a pályázatot eredményesnek hirdeti és a Móra 

Ferenc Csicsergő Óvoda intézményvezető tisztségének betöltésére Ternainé Fodor 

Marianna pályázót (6724 Szeged, Boros József  köz 2. II/8.) bízza meg 2021. szeptember 
01. napjától 5 év határozott időtartamra.  

 

- A Képviselő-testület az igazgató havi illetményét bruttó ……...- forintban (………. Ft 
illetmény + ……...- Ft vezetői pótlék+………….ágazati pótlék) állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: azonnal 

 

 

Erről értesül: 

1. polgármester 

2. jegyző 

3. Magyar Államkincstár 

4. irattár 

 



Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda intézményvezető (magasabb
vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezetői feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény  szerint,  így  különösen:  egy  személyben  fegyelmi  és  anyagi  felelősséggel
tartozik a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda költségvetési szerv, alapító okiratában
meghatározott  kötelező  önkormányzati  feladatok  ellátásáért,  az  intézmény
használatába  adott,  a  feladatellátást  szolgáló  önkormányzati  vagyonnal  való
gazdálkodásért  és  a  jogszabályi  előírások  betartásáért.  Az  intézményt  az
intézményvezető-helyettes  közreműködésével,  az  intézmény  egészére  kiterjedő
hatáskörrel vezeti, megszervezi és irányítja a vezetése alá tartozó intézmény szakmai,
és  működési  feladatainak  ellátását.  Gyakorolja  az  intézményben  foglalkoztatott
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közalkalmazottak felett  a munkáltatói  jogokat,  gondoskodik a szükséges munkáltatói
intézkedések  megtételéről.  Gondoskodik  az  intézmény  mindenkori  jóváhagyott
költségvetési előirányzatainak rendeltetésszerű felhasználásáról, a vagyonvédelemről,
a vagyongazdálkodásról, a jogszabályok által előírt adatszolgáltatási és beszámolási
kötelezettségek  határidőben  történő  teljesítéséről.  Ellátja  az  intézmény  általános
képviseletét, melyre önállóan jogosult.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Óvodapedagógus, tanügyigazgatási-, nevelési-oktatási intézményi
ismeretek vagy közoktatásvezetői végzettség, pedagógus szakvizsga,
Köznevelési intézményben vezetői tapasztalat, Legalább 5 év feletti vezetői
tapasztalat.,

• Óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, nem áll a munkakörének megfelelő

vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, Kisgyermeknevelő képesítés,

Elvárt kompetenciák:

• Szakmai elhivatottság, kommunikációs és szervező készség, határozottság,
empátia, önállóság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata, szakmai
gyakorlat  és  köznevelési  intézményvezetői  tapasztalat  igazolása,  az
intézmény vezetési programja, a szakm ai helyzet elemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel együtt,  a pályázó nyilatkozata arról,  hogy a pályázata és a
mellékletként  benyújtott  dokumentumokban  foglalt  személyes  adatainak
kezeléséhez hozzájárulását adja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36206207921
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

címére történő megküldésével (6772 Deszk, Tempfli tér 7. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D1/3999-1
/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Deszki Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda intézményvezető.

• Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.deszk.hu  honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 28.

A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Belügyminisztérium  (BM).  A  pályázati  kiírás  a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

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

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

Deszk Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021. június 30. napján tartott testületi ülésen a Képviselő-testület a DADENT Bt. és az 

önkormányzat között 2016. január 21. napján létrejött feladatellátási szerződést módosította, 

mivel az az épület, ahol eddig biztosították a fogorvosi ellátást, eladásra került. Ebből 

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

szám alatti rendelőben látja el a doktor úr a betegeket, mivel az önkormányzatnak nincs olyan 

helyisége vagy ingatlana, amiben tudná biztosítani a kötelező feladatellátást.  

 

Annak érdekében, hogy a mozgásukban korlátozott betegek ellátása is akadálytalanul 

történjen, ellátásukra a Szeged, Szerb utca 28. szám alatti rendelőben kerülne sor. A 

szerződésben továbbá az iskolafogorvosi alapellátásra vonatkozó rendelkezéseket módosítani. 

 

A feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges volt a szerződésmódosítást 

mihamarabb eszközölni. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Deszk, 2021. augusztus 06. 

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 utólagosan 
jóváhagyja. 
 
 
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 

2. 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 kiegészítése, valamint az iskola-óvoda 

fogászati ellátásra vonatkozó körülmények változása 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. A Megbízott a mozgáskorlátozott betegek ellátásáról a 6771 Szeged, Szerb utca 28. szám 

alatti rendelőben gondoskodik. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó által igazolt, a 

rendelő használatából adódó havi közüzemi-és egyéb költségeihez összegéhez a Megbízó 

29.000,-Ft/hó, azaz Huszonkilencezer 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 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„5. Megbízott a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott feladatait 

a védőnővel, illetve a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetve, együttműködve 

végzi. A fogorvosi szűrővizsgálatot az intézmények által biztosított külön helyiségben 

megfelelő számú steril műszerrel végzi el azzal, hogy a feladatellátás a 6720 Szeged, 

Feketesas utca 27. fsz. 3. szám alatti rendelőben történik. ” 

 



2. 3. A feladatellátási szerződés 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„9. Megbízott munkarendje: 

1. Hétfő: 10:00 - 16:30 

2. Kedd: 11:00 - 18:00 

3. Szerda: 7:00 - 16:30 

4. Csütörtök: 7:00 - 12:00 

5. Péntek: 10:00 - 12:00 

Mozgáskorlátozott betegek ellátása: csütörtök 16:00 - 17:00.” 

 

3. A feladatellátási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 

 

4. Jelen szerződésmódosítás 2021. augusztus 15. napján lép hatályba. 

 

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. augusztus 06. 

 

 

 

………………………………..    …………………………….. 

  Megbízó        Megbízott 
Deszk Község Önkormányzata      DADENT Bt. 

 Király László         Dancsik Zoltán János 
 

 

Záradék: 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a .…/2021. (…….) önkormányzati 

határozatával jelen szerződésben foglaltakat utólagosan jóváhagyta. 

 



 

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

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

Ikt.sz.:          /2021.    Tárgy: Csatlakozás a ZP-1-2021 „a zártkerti  

besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 

biztosító fejlesztések támogatása” című 

pályázathoz 

 

Deszk Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete részére 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Agrárminisztérium „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” címmel pályázati felhívást tett közzé. 

Pályázat kódja: ZP-1-2021. 

 

A pályázat célja 

 

Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség 
megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és/vagy gyümölcstermesztés 

fennmaradása, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek felújítása, valamint a vidéki 
tájfenntartás céljából a zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő és 

a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastrukturális 
háttér fejlesztése. 

 

Támogatható tevékenységek:  

 

1) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, 
földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, 
felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és 
eszközbeszerzés), 

Maximálian igényelhető: 18 millió Ft. 
  

2) vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, illetve 
víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő 
rendszer kiépítése), 

Maximálisan igényelhető: 20 millió Ft. 
 

3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív 
energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti 
kiépítése), 

Maximálisan igényelhető: 25 millió Ft 
  

4) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése, 

Maximálisan igényelhető: 20 millió Ft 

  
5) területrendezés, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek felújítása, 

gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés. 
    Maximálisan igényelhető: 5 millió Ft. 

 

Egy pályázó a pályázatán belül több támogatott tevékenységre is pályázhat. 

 

mailto:ph@deszk.hu


Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak másik 
célterület fejlesztésével együtt! Továbbá az 1) és az 5) célterületek esetében a teljes pályázati összeg 
legalább 10 %-át egy célterületre kell fordítani. 

 
A célterületek fejlesztéseihez kapcsolódó egyéb költségek: talaj-előkészítés, komposztáló létesítése, 
biológiai alap beszerzések, zártkerti ingatlanvásárlás és a hozzá kapcsolódó ügyvédi költségek, 

illetékek, talajművelési kézi eszközök beszerzése, tájidegen épített elemek lebontása, stb. önállóan 
nem elszámolható költségek.  
 
Árkok, padkák, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító létesítmények felújításához önállóan 
támogatás nem nyújtható. 

 

 
Pályázati keretösszeg: 5 000 000 000 Ft. 

 

A támogatás formája: egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás, 100 %-os támogatási 

intenzitással. 

 

A támogatás folyósítása: 100 % előleg-finanszírozás formájában, egyösszegben történik, utólagos 

elszámolási kötelezettség mellet 

 

Az értékelés során előnyt élvez:  
-ha az út felújítása helyi alapanyagok felhasználásával, környezetbarát módon, természetbe illően 
történik

-ha az út felújításához felhasznált anyagok építési-bontási hulladékot feldolgozó művekből származó 

tisztított, osztályozott ásványi termékek, így kizárólag a 

következő újra feldolgozott építési-bontási hulladékokat tartalmazzák: betontörmelék téglatörmelék, 
kevert ásványi eredetű építőanyag-hulladék (tégla, cserép és kerámia hulladéktípus)  
-ha a mezőgazdasági út felújításával érintett zártkerti ingatlanok száma több, mint 20 db

 

Pályázók köre: települési önkormányzat vagy ezek konzorciumai 

 

Pályázat benyújtása: 2021. augusztus 09. 8.00 órától 2021. augusztus 15. 23.59 percig.  

 

FORRÁSKIMERÜLÉSIG! 
  

Kötelező vállalás: tájékoztató rendezvény tartása! 

 

Deszk, 2021. augusztus 06. 

 

Tisztelettel:   

 

 

        Király László 

        polgármester 

 

 



 

Tárgy: Csatlakozás a ZP-1-2021 „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” című pályázathoz 
 
 

HATÁROZAT 

 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Agrárminisztérium által 

kiírt „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatása” (pályázat kódja: ZP-1-2021) című felhívásra pályázatot 

nyújt be. Az igényelt támogatás összege bruttó ………………………..,-Ft. 

 

A megpályázott tevékenységek: 

 
 Cím Hrsz. A 

felújítással 

értinett 

útszakasz 

becsült 

hossza  

A felújítással 

érintett 

útszakasz 

jelenlegi 

állapota 

 A felújítás során tervezett 

munkálatok 

1. Deszk, Külterület, 

Május 1. u. vége (a 

Szegfű u. felől) 

077/2. kb. 70 m mart aszfalt Mart aszfalt őrlemény terítése, 

szórás meglévő mart aszfaltos 

útra, a kapcsolódó árok 

karbantartása 
2. Deszk, Zártkert, 

Harcsa utca 

2623. kb. 197 m földút, 

részben 

kőzúzalékkal 

felszórva 

Őrölt beton ágyazatra mart 

aszfalt őrlemény terítés, szórás 

földútra, a kapcsolódó árok 

kialakítása 
3. Deszk, Zártkert, 

Rózsa utca 

2834. kb. 125 m földút, 

részben 

kőzúzalékkal 

felszórva 

Őrölt beton ágyazatra mart 

aszfalt őrlemény terítés, szórás 

földútra, a kapcsolódó árok 

kialakítása 
4. Deszk, Zárkert, 

Liliom utca 

2822. kb. 115 m földút, 

részben 

kőzúzalékkal 

felszórva 

Őrölt beton ágyazatra mart 

aszfalt őrlemény terítés, szórás 

földútra, a kapcsolódó árok 

kialakítása 
5. Deszk, Zártkert, 

Nárcisz utca 

2811. kb. 110 m földút, 

részben 

kőzúzalékkal 

felszórva 

Őrölt beton ágyazatra mart 

aszfalt őrlemény terítés, szórás 

földútra, a kapcsolódó árok 

kialakítása 

 

Az igényelt támogatás összege:…, azaz …… az önrész összege 0,-Ft. A támogatás 

intenzitása 100%. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

nyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 15. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. polgármester 

3. jegyző 

4. P.H. Gazdasági csoport 

5. Pályázatíró 

6. Irattár 



 

 

 

 

 

Az Agrárminisztérium 

 

2021. évi 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

 

a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására 

 

 

Pályázat kódja:  

ZP-1-2021 
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2021. évi 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a települési fejlesztések támogatására 

Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM), mint támogató a 1288/2021. (V. 20.) Korm. 

határozatban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének 

és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III.25.) AM rendeletben, a XII. 

Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű, valamint a 

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal 

kapcsolatos gazdálkodásról szóló 7/2021. (V. 31.) AM utasításban (továbbiakban: 7/2021. (V. 

31.) AM utasítás), a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy 

egyedi döntés alapján pénzeszköz vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán 

elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók 

összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasításban (továbbiakban: 2/2019. 

(III. 20.) AM utasítás) foglaltaknak megfelelően a Zártkerti Program keretében a 

települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az 

infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására nyílt 

pályázatot hirdet. 

 

1. A pályázat célja 

 

Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai 

sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és/vagy 

gyümölcstermesztés fennmaradása, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek 

felújítása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zártkertként nyilvántartott 

ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő és a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó 

gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése. 

 

2. A támogatás forrása 

 

A támogatás forrása a XLVII. Gazdaság-újraindítási fejezet 02/03 Nemzeti agrártámogatások 

fejezeti kezelésű előirányzat Zártkerti Program célú szakmai keret 5 000 000 000 Ft-os 

keretösszege. 

 

3. A támogatott tevékenységek 

 

Az alábbi - az 1. pontban meghatározott - célok megvalósítására irányuló tevékenységekre, 

beruházásokra lehet pályázatot benyújtani:  

 

1) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó 

út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító 

(nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve 

erőgépek és eszközbeszerzés), 

2) vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, 

illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése 

(esővízgyűjtő rendszer kiépítése), 
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3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív 

energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín 

alatti kiépítése), 

4) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése, 

5) területrendezés, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek felújítása, 

gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés. 

 

A fent felsorolt tevékenységek fejlesztéseihez kapcsolódó további tevékenység és hozzá 

kapcsolódó költség lehet még: talaj-előkészítés, komposztáló létesítése, biológiai alap 

beszerzések, zártkerti ingatlanvásárlás és a hozzá kapcsolódó ügyvédi költségek, illetékek. 

 

Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak 

másik célterület fejlesztésével együtt! 

 

A pályázati felhívásban:  

Zártkerti ingatlan: azokat az ingatlanokat lehet zártkerti ingatlanoknak tekinteni, 

amelyek a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban ekként kerültek feltüntetésre. 

  

Kiskert: 1 ha alatti olyan külterületi ingatlan, mely a zártkertekhez hasonlóan kiegészítő 

mezőgazdasági, rekreációs célokat szolgál. A gazdálkodó és a háztartása által történő 

felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (gyümölcs, szőlő, zöldség) termelésére 

szolgáló külterületi terület.  

 

4. A pályázat benyújtására jogosultak köre (a továbbiakban: pályázók) 

 

Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok konzorciumai. (Települési 

önkormányzatok konzorciumai esetén a konzorciumi tagok közötti együttműködési 

megállapodást a pályázathoz mellékelni kell!) 

 

5. A támogatás általános feltételei, szabályai 

 

1) Pályázatot csak a pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott célok megvalósítására 

irányuló, a 3. pontban felsorolt, valamint ezekhez kapcsolódó tevékenységekre lehet 

benyújtani. 

2) Egy pályázó a pályázatán belül több támogatott tevékenységre is pályázhat. 

3) Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egy településről csak egy pályázat 

nyújtható be. (Konzorciumi partnerként is egy pályázatban vehet részt, ebben az esetben 

az önkormányzat önállóan vagy másik konzorcium tagjaként már nem nyújthat be 

pályázatot.) 

4) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. 

5) A támogatás formája egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás, 100 %-os támogatási 

intenzitással. 

6) A támogatás folyósítása 100 % előleg-finanszírozás formájában történik, utólagos 

elszámolási kötelezettség mellett. 

7) A pályázó bármely támogatási célra beküldött nyertes pályázat megvalósítása esetén 

vállalja, hogy a településen – a pályázat megvalósítási idején belül - tájékoztató 

rendezvényt szervez, amelyen a programot és a folyamatban lévő fejlesztést, vagy annak 

eredményét mutatja be és a helyi hírközlési csatornákon (újság, honlap stb.) keresztül 

tájékoztatja a lakosságot. 
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A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat 

benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a 

továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen, vagy 

igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 

Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.  

 

Támogatás igénybevételére jogosult az a kérelemre nyilvántartásba vett szervezet, amely 

nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor: 

a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és 

hitelesek, valamint nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási 

igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be; 

b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás nincs folyamatban; 

c) megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek 

d) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési 

támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 

e) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e; 

f) engedélyköteles tevékenység esetén vállalja, hogy a támogatott tevékenység 

megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység 

megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a Támogató részére; 

g) vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nem rendelkezik adók módjára 

behajtandó köztartozással, illetve lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az 

adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a 

vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja; 

h) vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nincs költségvetési támogatás 

jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása; 

i) vállalja, hogy a támogatói okirat hatálybalépésekor a helyi önkormányzatok 

adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó pályázó 

esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt; 

j) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és 

időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul; 

k) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény alapján a pályázatában, valamint a támogatói okiratban feltüntetett adatainak 

kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához 

hozzájárul; 

l) a támogató által előírt biztosítékokat a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően 

rendelkezésre bocsátja; 

m) a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer által igényelt adatszolgáltatási 

kötelezettségének eleget tesz, 

n) az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen üzemeltetési 

költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása. 

 

Amennyiben a nyilatkozatok megtételéről a konzorciumot létrehozó megállapodás 

eltérően nem rendelkezik, a fenti nyilatkozatok megtételére a gesztor, vagyis a 

pályázatot benyújtó önkormányzat köteles, valamennyi konzorciumi tagra vonatkozóan. 

Ha a nyilatkozattételi jogosultságról a konzorciumot létrehozó megállapodás másként 

rendelkezik, akkor a nyilatkozatokat az abban foglaltak szerint kell megtenni. 
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6. A támogatás tekintetében elszámolható (támogatásra jogosult) költségek 

 

A támogatás tekintetében azok a költségek számolhatók el, amelyek 

I. a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket 

szerepeltette a pályázati adatlapján, vagy a döntést követően a módosított 

költségtervében, valamint az elszámolásra kerülő számlák megfelelnek a számvitelről 

szóló 2000. évi C. és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvénynek; 

II. a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek 

teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és a pályázó könyvelésében 

ellenőrizhető; 

III. a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés 

előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi 

jellegű költségek (munkabér vagy megbízási díj és annak járulékai, a pályázat 

megvalósításával kapcsolatos utazási költségek, ide nem értve a cafeteriát, a jutalmat, 

a munkába járási és általános költségtérítést), valamint az ezen munka során 

igénybevett és arányosított dologi jellegű költségek  a közfoglalkoztatási 

támogatásból finanszírozott költségek kivételével  amelyek a munkaidejükben, 

munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, 

bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon keletkeztek; 

IV. a pályázati felhívás közzétételének napjától, azaz 2021. július 13-tól, a fejlesztés 

befejezésének a támogatói okiratban foglalt időpontjáig igazoltan felmerültek és 

a támogatói okiratban rögzített beszámoló benyújtási időpontjáig pénzügyileg 

teljesültek. 

A IV. pont alól kivételt képeznek a fejlesztés megvalósításához szükséges, de már 

meglévő korábbi hatósági engedélyek (pl. vízjogi engedély, építési engedély) 

megszerzéséhez szükséges költségek – melyek 2021. január 1. napjától a pályázati 

felhívás közzétételének napjáig keletkeztek - amennyiben azok más támogatás terhére 

nem kerültek elszámolásra.  

 

A pályázati felhívás megjelenésétől elszámolható költségek a megítélt támogatási összeg 

legfeljebb 2%-a erejéig lehetnek: 
a) a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait 

ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak 

járulékai, az előkészítéssel kapcsolatos kiküldetési és úti költségek, a pályázatírás 

költsége); 

b) az ezen munka során igénybevett dologi költségek, amelyek a munkaidejükben – 

munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, 

bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – a pályázat 

postára adásának időpontjáig keletkeztek. 

 

Nem használható fel a támogatás: 

a) pályázati felhívás megjelenése előtt kiállított számlák (a fent felsorolt kivételeken 

kívül), 

b) késedelmi pótlék, kötbér, 

c) büntetések, pótdíjak, 

d) gépjármű-vásárlás, 

e) sikerdíj 

költségeinek elszámolásához.  
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A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó összegét is 

tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított 

cél kapcsán ÁFA-visszaigénylési joga nincs. 

 

7. Nem nyújtható támogatás 

 

Azon pályázó részére, aki 

a) a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely 

alrendszeréből támogatásban részesült, és a támogatói okirat rendelkezéseit, feltételeit 

megszegte, a támogatói okiratban foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve az 

elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis 

maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) 

FM rendelet szerinti vis maior esetét; 

b) a benyújtott pályázatban szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott; 

c) nem járul hozzá ahhoz, hogy nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a 

fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, valamint időpontját 

nyilvánosságra hozzák; 

d) nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás 

rendeltetésszerű felhasználásának – a 2/2019. (III. 20.) AM utasítás 3. § (4) b) pontjában 

meghatározott szervek által történő – ellenőrzéséhez hozzájárul; 

e) nem nyilatkozik arról, hogy a most benyújtott fejlesztési célra más támogatásban még 

nem részesült; 

f) vele szemben az Ávr. 81. §-ában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

 

8. A megítélhető támogatás  

 

a) A támogatás mértéke a 3. pontban szereplő támogatott tevékenységek esetében az 

összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, 

vagy a pályázó által vállalt saját forrás mértékétől függetlenül – legfeljebb 100%-a. A 

fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés 

teljes költségéhez saját forrást nem kell biztosítania.  

b) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is 

megítélhető. Az ennek alapján módosított költségtervben be kell mutatni a különbözet 

összegének forrását. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – 

pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat a megítélt 

támogatás mértékének megfelelően arányosan csökkenteni. A fentiek alól kivételt 

képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt 

meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével – támogatási intenzitásnak 

megfelelően – csökken a megítélhető támogatás. 

 

9. Támogatási keretösszegek 

 

Egy pályázat keretében legfeljebb 25 000 000 Ft támogatás igényelhető. Egy pályázaton 

belül az egyes célokra, tevékenységekre igényelhető támogatás maximális összege:  

1) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó 

út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító 

(nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve 

erőgépek és eszközbeszerzés) maximális összeg 18 000 000 Ft 

2) vízvételi hely kialakítása, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, kút létesítése, 

illetve víz visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése 

(esővízgyűjtő rendszer kiépítése) maximális összeg 20 000 000 Ft 
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3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív 

energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín 

alatti kiépítése) maximális összeg 25 000 000 Ft 

4) vadkerítés létesítése maximális összeg  20 000 000 Ft 

5) területrendezéshez, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek felújításához, 

gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítéséhez kapcsolódó költségek: maximális összeg 

5 000 000 Ft 
 

Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak 

másik célterület fejlesztésével együtt! 

Továbbá az 1) és az 5) célterületek esetében a teljes pályázati összeg legalább 10 %-át egy 

célterületre kell fordítani.  

 

A célterületek fejlesztéseihez kapcsolódó egyéb költségek: talaj-előkészítés, komposztáló 

létesítése, biológiai alap beszerzések, zártkerti ingatlanvásárlás és a hozzá kapcsolódó 

ügyvédi költségek, illetékek, talajművelési kézi eszközök beszerzése, tájidegen épített elemek 

lebontása, stb. önállóan nem elszámolható költségek. Árkok, padkák, átereszek, a csapadékvíz 

elvezetését biztosító létesítmények felújításához önállóan támogatás nem nyújtható. 

 

10. A támogatás célspecifikus szabályai 

 

10.1. (1. célterület) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, 

kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító 

(nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek 

és eszközbeszerzés) 

 

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe: 

(1)  természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával külterületi út, 

zártkerti út felújításához, valamint a beruházással érintett úthoz közvetlenül kapcsolódó, 

azzal együtt kialakított árkok, padkák, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb 

létesítmények felújításához 

 

Kizárólag olyan közcélú – külterületen, vagy zártkertes övezetben található utak felújítása 

(beleértve a kopóréteg teljes vagy részleges cseréjét, javítását is) támogatható, amelyek 

vízelvezetése biztosított, egyik végpontjukon közvetlenül elérik a zártkerti ingatlant illetve 

ingatlanokat, míg másik végpontjukon közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy - 

folyamatos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott – szilárd burkolatú úton keresztül) 

belterületi úthoz kapcsolódnak. 

 

A pályázatot benyújtó a pályázat benyújtásával egyidejűleg a felújítandó útszakaszt 

érintően helyszínrajz és (a fejlesztés előtti állapotot bemutató) fotódokumentáció 

benyújtására kötelezett. 

 

Árkok, padkák, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító létesítmények felújításához 

önállóan támogatás nem nyújtható. 

 

Az értékelés során előnyt élvez:  

 ha az út felújítása helyi alapanyagok felhasználásával, környezetbarát módon, 

természetbe illően történik 

 ha az út felújításához felhasznált anyagok építési-bontási hulladékot feldolgozó 

művekből származó tisztított, osztályozott ásványi termékek, így kizárólag a 



8 

következő újra feldolgozott építési-bontási hulladékokat tartalmazzák: betontörmelék 

téglatörmelék, kevert ásványi eredetű építőanyag-hulladék (tégla, cserép és kerámia 

hulladéktípus) 

 ha a mezőgazdasági út felújításával érintett zártkerti ingatlanok száma több, mint 

20 db 

 

A 10.1. célterület önállóan nem pályázható!  

 

10.2. (2. célterület) vízvételi hely kialakítása, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, 

kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás 

kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése) 

 

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe: 

(1)  500 m
3
/év mennyiséget meg nem haladó vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet 

vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelő kút létesítéséhez 

(2)  kút létesítéséhez kapcsolódó gépészeti elemek (szivattyú és szerelvényei) 

beszerzéséhez, illetve az azok védelmét szolgáló felépítmény (szivattyúház) 

kialakítására 

(3)  vízvezeték mezőgazdasági célú kiépítésére 

(4)  legfeljebb 50 m
3 

térfogatú – csapadékvíz tárolására – szolgáló vízilétesítmény 

kialakítására 

 

Szennyvíz-elvezetésre szolgáló hálózat kialakítása nem támogatható. A pályázat keretén 

belül lakófunkciót ellátó zártkerti terület ivóvíz ellátását szolgáló vízvezeték hálózat 

kiépítése nem támogatható. 

 

A pályázó a kút, mint vízilétesítmény létesítését megelőzően köteles elvi vízjogi engedélyt 

beszerezni. Amennyiben a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság a kút elvi 

létesítését engedélyezi, úgy a későbbiekben vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési 

engedélyek beszerzése is szükséges. 

A kút tervezése és kivitelezése során a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás 

és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23) KvVM rendeletben 

foglalt részletszabályokat kell alkalmazni. 

 

Az értékelés során előnyt élvez:  

 ha a létesítendő kút több mint 20 db zártkerti ingatlan ellátásához biztosít vízvételi 

lehetőséget  

 ha a pályázó az egyedi támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik a 

tervezett kút építése kapcsán vízjogi létesítési engedéllyel 

 

10.3 (3. célterület) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, 

vagy alternatív energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat 

elsősorban felszín alatti kiépítése) 

 

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe: 

(1) kisfeszültségű közcélú villamosenergia-hálózathoz kapcsolódó csatlakozóvezeték 

kiépítéséhez (egyedi mérőhely kialakításával) 

(2) indokolt esetben középfeszültség kiépítéséhez (trafóval) 

(3) szigetüzemű, vagy kisfeszültségű közcélú villamosenergia-hálózathoz kapcsolt 

leágazó hálózat kiépítésére 
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(4) villamosenergia-ellátást biztosító egyedi áramtermelő berendezés beszerzéséhez 

(a berendezés kizárólag a következő megújuló energiaforrások hasznosításával állíthat 

elő villamos energiát: nap-, szél-, vagy geotermikus energia) 

Belső égésű motorral hajtott áramtermelő berendezés (aggregátor) beszerzése nem 

támogatható. 

 

Az értékelés során előnyt élvez: 

 ha a kisfeszültségű közcélú villamosenergia-hálózathoz történő csatlakozási lehetőség 

biztosítása több, mint 20 db zártkerti ingatlant érint 

 ha a kisfeszültségű közcélú villamosenergia-hálózathoz történő csatlakozás 

földkábeles csatlakozóvezetékkel kerül megvalósításra 

 megújuló energiaforrások használata 

 

10.4. (4. célterület) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése 

 

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe: 

(1) vadkerítés létesítésére, zártkerti területek, kiskertek vadhálóval történő védelmének 

kialakítására 

(2) vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építésére (pl. kapu, optikai elemek, vadkibúvók)  

 

Az értékelés során előnyt élvez:  

 vadásztársasággal való együttműködés 

 ha a tervezéskor figyelembe veszik a vad által használt nyomsávokat és azokat a 

kerítés nem keresztezi 

 természetes, környezetbarát anyagok felhasználásával tájba illesztett vadkerítés építése 

 

A pályázat során figyelembe kell venni mind a pályázó, mind a kivitelező részéről a vad 

védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

előírásait, illetőleg a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. 

évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet vonatkozó 

előírásait.  

 

10.5. (5. célterület) területrendezés, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek 

felújítása, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés  

 

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:  

 zártkerti ingatlan terület- és tereprendezésére 

 borona- és/vagy tömésépületek felújítása (tető, falazat felújítása, állagmegóvása) 

 szőlőhegyek, zártkerti területek határában, található szakrális kisemlékek,   

 termesztéshez szükséges biológiai alap vásárlására 

 gyümölcsfa-, illetve szőlőtelepítés költségére 

 zártkerti ingatlan vásárlására 

 termeléssel, ingatlanvásárlással összefüggő ügyintézési költségekre 

Az értékelés során előnyt élvez, ha 

 tájfajta gyümölcs, szőlő telepítése valósul meg 

A program keretében vásárolt ingatlan esetében az ingatlan területén közfoglalkoztatottak 

kizárólag az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerint szabályozott, az 
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ingatlanra vonatkozó jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok 

földhivatalba történő érkezését követő naptól végezhetnek munkát.  

Az érintett munkaterületen folyó tevékenységek nyomon követésére szolgáló 

dokumentációban (munkanaplóban) ennek időpontját és tényét az egyedi azonosító 

feltüntetésével rögzíteni szükséges.  

 

Tájfajta: a regionális, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és 

génerózió által veszélyeztetett gyümölcsfajták, illetve olyan növények populációi, amelyek 

természetes módon alkalmazkodtak származási régiójuk környezeti feltételeihez. 

 

A 10.5. célterület önállóan nem pályázható!  

 

Jelen pályázati program keretében nem nyújtható támogatás azon települési 

önkormányzatok, települési önkormányzati konzorciumok részére, amelyek a 10.1.-10.5. 

pontokban jelzett (rész)tevékenységeket az adott ingatlan(oka)t érintően egyéb hazai  

ebbe beleértve közfoglalkoztatási programot is  vagy Európai Uniós támogatás 

bevonásával valósítják meg. 

 

11. A pályázattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények 

  

A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus 

kitöltő felület elérhető a www.hermanottointezet.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az 

elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és a jelen pályázati 

felhívás 12. pontjának 3) bekezdésében foglaltak szerinti módon, a 21. és 22. pontban foglalt 

mellékletekkel együtt postai úton elsőbbségi tértivevényes ajánlott küldeményként is meg 

kell küldeni a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság), 1223 

Budapest, Park utca 2. címre. 

 

12. A pályázat benyújtása, befogadása 

 

1) A pályázati adatlap elektronikus kitöltéséhez a pályázónak előzetes regisztrációt követően 

azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. A 

regisztráció elvégzésére az elektronikus pályázati felület megnyitását követően lesz 

lehetősége. Ezt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot. (Ez utóbbit több 

lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett.) Amennyiben a pályázó a pályázati 

adatlap kitöltését befejezte, azt véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok 

változtatására már nincs lehetőség!) 

 

2) A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésére 2021. augusztus 

2-án 08 óra 00 perctől, véglegesítésére, azaz a pályázat benyújtására 2021. augusztus 9-

én 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével - 2021. augusztus 15-én 23 

óra 59 percig van lehetőség. Forráskimerülés esetén – amennyiben a jelen 

felhívásban meghatározott keretösszeg 300 %-át eléri a már benyújtott pályázatok 

támogatási igénye –, annak megállapítását követően az AM jogosult felfüggeszteni a 

pályázat benyújtási időszakát. Amennyiben az értékelés során megállapítható, hogy a 

benyújtott pályázatok támogatási igénye nem meríti ki a rendelkezésre álló keretet, az AM 

a közleményt visszavonja és egyúttal tájékoztató jelleggel közli a pályázati felület 

újranyitásának várható időpontját. Az AM jogosult a beadási véghatáridőig több 

alkalommal is felfüggeszteni a pályázatok beadását, illetve a felületet újra nyitni. A 

felület tényleges megnyitását a pályázónak kell figyelnie. Amennyiben az újranyitást 

a pályázó elmulasztotta, azzal kapcsolatban az AM felelősséggel és kártérítési 

http://www.hermanottointezet.hu/
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kötelezettséggel nem tartozik. A pályázat felfüggesztéséről szóló közleménynek a 

Társaság honlapján történő megjelenése után a megkezdett pályázatok 

véglegesítésére nincs lehetőség. 
 

3) A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia, cégszerű 

aláírással minden példányt el kell látnia, majd 1 eredeti és 1 egyszerű másolati 

példányban a kötelező mellékletekkel, vagy a bizonyító iratokkal együtt a pályázati 

adatlap véglegesítését követő 4 naptári napon belül a  

 

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,  

1223 Budapest, Park u. 2. címre 

 

egy zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott elsőbbségi 

küldeményként kell elküldenie. A pályázónak a pályázati dokumentáció eredeti 

példányának lapjait sorba rendezve, de külön kell hagynia, nem kell azokat sem 

összetűznie, sem összefűznie (tűzőgép kapcsok, gemkapcsok, műanyag tasakok 

genotherm mellőzendőek), de tartalmaznia kell folyamatos oldalszámozást. 

 

A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok az elektronikus kitöltési felületen 

megtalálhatók, a pályázati adatlap véglegesítése után nyomtathatók és aláírhatók. 

 

4) A Társaság a beérkezett pályázatokat formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja, az 

esetlegesen felmerült hiányosság esetén a pályázót a pályázat beérkezését követő 30 

naptári napon belül, a hiányok megjelölésével postai úton hiánypótlásra szólítja fel. A 

pályázó a hiánypótlásról – szintén 1 eredeti és 1 egyszerű másolati példányban – a 

felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles gondoskodni. Hiánypótlásra 

csak egyszeri alkalommal van lehetőség a pályázati felhívás 22. pontjában foglalt 

mellékletek tekintetében. A pályázónak a hiánypótlás eredeti példányának a lapjait külön 

kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie. A pályázati felhívás 21. 

pontjában szereplő, kötelezően benyújtandó mellékletek hiánypótlás keretében nem 

pótolhatók! Amennyiben a nem hiánypótolható mellékletek nem, esetleg hiányosan, vagy 

nem megfelelően kerülnek benyújtásra, úgy a pályázat nem kerül befogadásra, hanem 

formai hiányosság miatt elutasításra kerül. 

 

5)  Érvénytelen az a benyújtott pályázat, 

a) amelyet nem támogatásra jogosult szervezet nyújtott be, 

b) amelynek célja nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, 

c) amelyhez a 21. pontban felsorolt kötelezően benyújtandó mellékleteket nem, 

hiányosan, vagy nem megfelelően küldte meg, 

d) amely pályázat benyújtása a pályázati határidőn túl történt meg, illetve amelynek 

hiánypótlása az erre rendelkezésre álló határidőn túl került benyújtásra, vagy 

e) a hiánypótlásnak a pályázó nem, vagy nem megfelelően tett eleget. 

 

6) A Társaság a pályázati felhívásnak formai és jogosultsági szempontból megfelelő, 

illetőleg tartalmilag értékelt pályázatok másolati példányát megküldi a Bíráló Bizottság (a 

továbbiakban: BB) részére. Ha a pályázó a hiánypótlási felszólításnak nem tesz eleget, 

vagy nem megfelelően teljesíti azt, erről a Társaság – az elutasítás indoklásával együtt – 

igazolható módon, a hiánypótlási határidő lejártát, vagy a nem megfelelően teljesített 

hiánypótlás beérkezését követő 10 naptári napon belül írásban értesíti a pályázót. A 

Társaság a pályázat beérkezését követő 7. napig az AM, illetőleg a Társaság honlapján a 
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befogadott és a be nem fogadott pályázatokról szóló döntésről tájékoztatót tesz közzé. A 

Társaság a pályázónak megküldött értesítés mellékleteként csatolja a pályázat másolati 

példányát. A Társaság a benyújtott, de be nem fogadható pályázatok eredeti példányát 

megőrzi. 

 

7) A pályázat befogadása nem kötelezi a pályázat kiíróját a pályázat támogatására. 

 

13. A pályázatok értékelése, döntéshozatal 

 

A befogadott pályázatok tartalmi értékelését a Társaság végzi az AM megbízása alapján, majd 

ez alapján az agrárminiszter (a továbbiakban: Miniszter) által felkért és kinevezett 

szakértőkből álló BB pályázati rangsort állít fel és támogatási javaslatot tesz a Miniszternek. 

A BB által tett támogatási javaslat alapján a támogatásra vonatkozó döntést a Miniszter hozza 

meg. 

 

A Társaság a jelen pályázati kiírás 1. mellékletében található, pontozáson alapuló 

szempontrendszer szerinti külön értékelő lapok segítségével értékeli a befogadott 

pályázatokat. Nem jogosult támogatásra az a pályázó, aki a tartalmi értékelés 

szempontrendszere alapján nem ér el legalább 30 pontot. 

 

A Társaság tartalmi értékelését a BB jóváhagyja, vagy részletes indoklás alapján – amelyet 

írásban rögzít – az eredeti kritériumok és pontrendszer szerint a pályázatot felülvizsgálhatja. 

 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Miniszter döntése: 

a) Elutasító, amennyiben 

aa) a pályázat nem felelt meg a jogszabályban, a pályázati felhívásban és a pályázati 

dokumentációban előírt feltételeknek, vagy  

ab) az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban való 

részesítéséből adódóan a rendelkezésre álló keret lekötésre került, vagy 

ac) a tartalmi értékelés során nem éri el a 30 pontot, vagy 

ad) a BB a támogatási döntést előkészítő javaslatában a pályázatot indoklás mellett 

elutasításra javasolta. 

b) Támogató, amennyiben 

ba) a pályázat megfelelt a pályázati felhívásban és a pályázati dokumentációban előírt 

feltételeknek, és 

bb) az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban részesítéséből 

adódóan a rendelkezésre álló keret forrást biztosít, és 

bc) a BB azt támogatásra javasolta. 

c) Szólhat a pályázatban megjelölt támogatási összeghez képest csökkentett mértékű 

támogatás megítéléséről, amennyiben 

ca) a pályázatban ismertetett költségvetés olyan tételeket is tartalmaz, amelyek a 

jogszabályban, pályázati felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításához 

kapcsolódóan nem elszámolhatóak, vagy 
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cb) a BB a bírálata alapján a támogatási döntést előkészítő javaslatában – indoklás mellett 

– valamely elszámolható költségtétel(ek) csökkentését vagy elhagyását javasolja. 

 

A Miniszter a határidőig benyújtott pályázatokról a benyújtás rendelkezésére álló utolsó 

napot, azaz a benyújtási határidőt, illetve forráskimerülés esetén a forrás kimerülésének napját 

követő 75 naptári napon belül dönt. 

 

A pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő 

pályázók tartaléklistára kerülnek. Amennyiben támogatásról való lemondás, vagy 

szerződéskötés hiányában szabad keret keletkezik, a tartaléklista sorrendje alapján az 

ott soron következő pályázó részesülhet támogatásban.  

 

A BB a pályázatok elbírálásáról bírálati jegyzőkönyvet készít. A bírálati jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell a pályázatok elbírálása szempontjából lényeges körülményeket. A pályázó – 

a rá vonatkozó adatok tekintetében – jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával 

összefüggésben készített bírálati jegyzőkönyvbe. 

 

A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő 10 naptári napon belül – a Társaság 

írásban értesíti a pályázót. A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és 

célterületének megnevezését a Miniszter a kormányzati portálon, a Társaság a saját honlapján 

a döntést követő 5 naptári napon belül közzéteszi.  

 

A döntés ellen az Ávr. 102/D. § alapján kifogással lehet élni.  

 

A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy a pályázati eljárás, a támogatási döntés 

meghozatala, a támogatói okiratok kiadása, a költségvetési támogatás folyósítása, illetve 

annak esetleges visszakövetelése jogszabálysértő vagy a pályázati kiírásba vagy a támogatói 

okiratba ütközik, akkor az Ávr. 102/D §-a alapján kifogást nyújthat be. 

 

A kifogásnak tartalmaznia kell: 

a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást 

tevő képviselője nevét, 

b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat azonosításához szükséges adatait, 

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, 

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel 

megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését,  

e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását. 

 

A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) - (7) bekezdései, valamint a 7/2021. (V. 31.) AM 

utasításban foglaltak alapján történik. 

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más 

jogorvoslat igénybevételének nincs helye. 

Amennyiben a támogató döntés meghozatalát követően, de a támogatói okirat hatályba 

lépését (közlését) megelőzően a pályázatban foglaltakhoz képest, az abban foglaltak 

megvalósítását érintő, a pályázat benyújtásakor előre nem látható változás áll be, a pályázó 

köteles a változásról a tudomásszerzéstől számított 8 naptári napon belül a Társaságot írásban 

tájékoztatni. A változás ismeretében a Társaság előkészíti a támogatási döntés megfelelő 

módosításával kapcsolatos miniszteri előterjesztést. Ezen módosítás a juttatott támogatás 

összegének csökkentésére, adminisztratív adatváltoztatásra, a projekt kezdési vagy befejezési 

határidejének, illetve – a megítélt támogatás változatlan összege mellett – a fenti cél 
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magasabb színvonalú, minőségű megvalósítását szolgáló műszaki tartalomnak a módosítására 

terjedhet ki. 

 

14. A támogatói okirat kiadása, módosítása 

 

A nyertes pályázó részére a Támogató – a támogatási döntésről szóló értesítés pályázó 

által történő kézhezvételét követő 30 naptári napon belül – támogatói okiratot bocsát ki, 
amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének részletes feltételeit. A támogatói okirat 

a Támogató Költségvetési Főosztálya pénzügyi ellenjegyzését és a Támogató általi aláírást 

követően az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján a közléssel lép hatályba. 

 

A már létrejött támogatói okirat és esetleges módosításának előkészítését a Társaság végzi. 

 

A támogatói okirat kiadásának folyamatát a Társaság közvetíti a Támogató és a pályázó 

között. A támogatói okirat akkor adható ki, ha a pályázó teljesítette a pályázati felhívásban 

előírt, illetve a támogatásról szóló értesítésben szereplő feltételeket. 

 

A támogatói okirat - az Ávr. 96. §-ában meghatározottak alapján - elállási, illetőleg 

felmondási jogot tartalmaz az alábbi esetekre nézve, amelyek közül legalább egy 

bekövetkeztekor a Támogató jogosult elállási, illetőleg felmondási jogát gyakorolni: 

a) a támogatói okiratban rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat 

hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a pályázó a költségvetési 

támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő 

alatt írásban sem menti ki; 

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó a támogatási döntést érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; 

c) az Ávr. 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát 

követően következik be, vagy jut a támogató tudomására; 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 

támogatói okiratban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

e) a pályázó neki felróható okból megszegi az Ávr.-ben vagy a támogatói okiratban foglalt 

kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek 

következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni; 

f) a pályázó a pályázat érvényességének, illetve a támogatói okirat kiadásának feltételét 

képező nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; 

g) a pályázó a beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén 

a Társaság által megküldött felszólító levélben kitűzött határidőre sem teljesíti beszámolási, 

illetve a beszámoló hiánypótlásának kötelezettségét; 

h)  a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és 

a pályázó megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további 

biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik,  

i) a pályázó a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik. 

 

A támogatásról szóló döntés alapján a Társaság három – egymással mindenben megegyező – 

példányban készíti elő aláírásra a támogatói okiratot. A támogatói okirat egy aláírt példánya a 

pályázót, egy a Társaságot, egy az AM-et illeti meg. 

 

A támogatói okirat kiadását megelőzően benyújtandó dokumentumok beadási határideje a 

pályázó kérelme alapján egy alkalommal, legfeljebb 30 naptári nappal meghosszabbítható. 

Amennyiben a Társaság által kitűzött póthatáridőn belül a nyertes pályázó hibájából nem 
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kerül sor a támogatói okirat kiadására, a támogatási döntés hatályát veszti. A nyertes pályázó 

mulasztásáról a Társaság tájékoztatja a pályázót és az AM-et. 

 

A pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó (nem adminisztratív adatokra 

vonatkozó) tartalmat a támogatói okirat kiadását követően – a Társaság felé történő 

bejelentési kötelezettsége mellett –a Támogató előzetes jóváhagyásával módosíthatja. A 

módosításra vonatkozó bejelentést az azt kiváltó okról történő tudomásszerzéstől számított 8 

naptári napon belül lehet megtenni, a Társaság részére postai úton benyújtott kérelemben. 

 

Amennyiben a megvalósítás során a projekt összköltsége a tervezetthez képest csökken, úgy a 

támogatási összeget a projekt összköltsége csökkentésének mértékével a Támogató is 

csökkenti. 

 

Nem szükséges a Támogató jóváhagyása adminisztratív jellegű változások esetében, 

valamint az Ávr. 95. § (6) bekezdésében foglalt esetekben. A módosítást a Társaság honlapján 

elérhető változás-bejelentő lapon lehet kérvényezni, mely kérvényt a Társaság munkatársai 15 

naptári napon belül szakmailag értékelik és értesítik a Támogatót. A Támogató egyetértése 

esetén a Társaság értesíti a pályázót az érintett változás elfogadásáról. Az értesítés történhet 

elektronikusan (e-mailben) és/vagy papír alapon.  

 

15. A támogatás folyósítása és beszámolás 

 

A) A támogatás folyósítása 

 

A támogatás folyósítása 100 % előleg-finanszírozás formájában, egyösszegben történik, 

utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Előlegfizetéskor a Társaság a kiadott támogatói 

okirat és hozzá tartozó dokumentumoknak a Társasághoz történő hiánytalan megérkezését 

követő 8 naptári napon belül értesítést küld az előleg kifizethetőségéről a Kincstár és az AM 

részére. Az előleg kifizetését a Kincstár – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a 

kifizetési utasítás kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, de legkésőbb a forrás 

rendelkezésre állását követő 15 naptári napon belül a pályázópályázó Tv. szerinti Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára teljesíti.  

 

Az előleg felhasználására vonatkozóan a támogatói okirat az irányadó. Az igénybe vett előleg 

felhasználását számviteli bizonylattal kell igazolni.  

A támogatás segítségével létrehozott vagyon a támogatói okiratban foglalt határidőn belül 

csak és kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával és az Ávr. 102. §-ában szereplő egyéb 

feltételek vállalása mellett idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve 

terhelhető meg. A pályázó által a Társaság részére küldött, jóváhagyást kérő 

kezdeményezésnek tartalmaznia kell annak ismertetését, hogy a pályázó vagy más személy a 

támogatói okiratban foglalt fenntartási, működtetési, karbantartási, a fejlesztéshez kapcsolódó 

szolgáltatási kötelezettségeit milyen módon fogja a támogatással létrehozott vagyon 

elidegenítését, bérbe vagy használatba adását követően teljesíteni. Amennyiben már a 

pályázat benyújtásának idején ismert a beruházással létrehozott vagyon – tulajdonostól 

eltérő – üzemeltetőjének, illetve bérbe, használatba vevőjének személye, úgy azt a 

pályázati adatlapon jelölni szükséges, és a pályázat mellékleteként csatolandó 

üzemeltetési vagy bérbeadási szándéknyilatkozat másolatával igazolni kell (az 5. n) pont 

szerinti nyilatkozat csatolása mellett). 
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B) Beszámolás egyösszegű támogatási előleg folyósítása esetén 
 

A pályázónak az Ávr 100. § (3) bekezdésére és a 2/2019. (III. 20.) AM utasításra való 

tekintettel a támogatott fejlesztés teljes megvalósításáról szóló részletes szöveges szakmai 

beszámolót, valamint a támogatói okirat 2. számú mellékletét képző beszámoló 

formanyomtatvány szerinti összesítőt kell, hogy benyújtson (a továbbiakban együtt: 

beszámoló), amiből a Társaság az Ávr 100. § (3) bekezdése szerinti paramétereknek 

megfelelően szúrópróbaszerűen kiválasztja ellenőrzésre azon számlákat, amelyekhez bekéri a 

teljes körű dokumentációt. 
 

A beszámolót legkésőbb a támogatói okiratban meghatározott befejezési időpontot követő 30 

naptári napon belül kell benyújtania a Társasághoz. A beszámolóban a támogatói okirat 

szerinti költségvetési támogatás teljes összegéről szükséges számot adni. A beszámolót a 

2/2019. (III. 20.) AM utasítás 1. melléklete szerinti formanyomtatványon és a függelék 

szerinti Általános tájékoztatóban foglaltak alapján kell benyújtani. Az elszámoláshoz 

mellékelni kell a pályázó saját nevére szóló számviteli bizonylatairól készült számlaösszesítő 

nyomtatványt, a szakmai beszámolót, hatósági engedélyeket és a fotódokumentációt. 
 

Az összesítő formanyomtatványa, melynek tartalma semmilyen körülmények között nem 

módosítható, a Társaság honlapjáról letölthető a beszámoló összeállítását segítő Általános 

tájékoztatóval együtt.  

 

A támogatás terhére elszámolandó számlák, illetve számlákat helyettesítő bizonylatok eredeti 

példányát a pályázónak az elszámolás tekintetében záradékolnia kell, feltüntetve azokon a 

támogatói okirat számát, megjelölve a támogatás terhére, és – amennyiben releváns - a saját 

forrás terhére elszámolt összeget. 

 

A pályázó köteles a támogatást és annak felhasználását könyvelésében az egyéb 

pénzeszközöktől elkülönítetten nyilvántartani. 

 

A pályázó a beszámoló részeként köteles nyilatkozni arról, hogy a pályázatában megjelölt 

fejlesztés milyen mértékben, milyen határidővel valósult meg, és amennyiben releváns, 

csatolnia kell a kiadott hatósági engedélyek másolatát, valamint az építési, vagy egyéb 

engedély másolatát, amennyiben a fejlesztés során építési vagy egyéb engedélyköteles 

beruházás is megvalósult.  

 

Amennyiben a projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, a 

beszámolóhoz mellékelni kell az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlatok bontásáról és 

értékeléséről szóló jegyzőkönyv pályázó által hitelesített másolatát. 

 

A pályázónak az elszámolás részeként a szakmai beszámolót, az összesítőt, valamint a 

fotódokumentációt és mellékleteit az alábbi címre kell benyújtania: 

 

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,  

1223 Budapest, Park u. 2. 

 

A Társaság a pályázó által benyújtott beszámolót szabályszerűségi, jogosultsági és tartalmi 

szempontból ellenőrzi, és amennyiben hiányos a megküldött beszámoló, a Társaság 15 naptári 

napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 
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A támogatás elszámolására csak a támogatási döntéshozatalt követően, az elszámolás 

határidejéig van lehetőség, amit a Társasághoz benyújtott, a fejlesztés befejezésének a 

támogatói okiratban foglalt időpontjáig igazoltan felmerültek és a támogatói okiratban 

rögzített beszámoló benyújtási időpontjáig pénzügyileg teljesült számviteli bizonylatokra 

vonatkozóan lehet kezdeményezni.  

 

Amennyiben a pályázó a támogatói okiratban rögzített befejezési határidőt követő 30 naptári 

napon belül, illetve a felszólítást követő 15 naptári napon belül beszámoló benyújtását nem 

teljesíti, akkor a kiutalt támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, amit a 

pályázónak az Áht 53/A §-a alapján ügyleti kamattal növelt, késedelem esetén késedelmi 

kamattal növelt összegben vissza kell fizetnie. 

 

16. A támogatás visszavonása, visszafizetése 

 

Amennyiben 

a) a támogatott beruházással létrehozott vagyon elidegenítése, bérbe, illetve használatba 

adása a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyása nélkül történik, vagy 

b) a támogató a támogatás jogosulatlan igénybevételét állapította meg, vagy 

c) a pályázó a támogatói okiratban rögzített kötelezettségeinek – különös tekintettel a 

fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási, karbantartási kötelezettségekre – nem tesz eleget, 

akkor az igénybe vett támogatásnak a kötelezettségszegéssel érintett összege 

visszafizetésének elrendelésére és az igénybe nem vett támogatás teljes összegének 

zárolására, vagy törlésére kerül sor. 

 

Az Ávr. 96. §-a szerinti esetekben az AM a támogatói okiratot visszavonhatja vagy 

kezdeményezheti annak módosítását. 

 

A Támogató a támogatói okirat visszavonása vagy módosítása nélkül is elrendelheti a 

költségvetési támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy 

szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ebben az esetben a 

pályázó a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése 

szerint köteles visszafizetni. 

 

A 7/2021. (V. 31.) AM utasítás 30. §-a alapján a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszafizetésére, amennyiben annak ügyleti kamattal együtt értendő összege meghaladja az 

egymillió forintot, legfeljebb 12 havi részletfizetési lehetőséget lehet biztosítani, a 

visszafizetésre vonatkozó külön megállapodás keretében. 

 

Ha a pályázó a támogatott feladat megvalósításától eláll, illetve a támogatást csak részben 

használta fel, vagy a támogatói okirat szerinti határidőig a támogatást nem használta fel, akkor 

a fel nem használt támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatásból 

előlegként kiutalt összeg fel nem használt részét köteles visszafizetni. 

A pályázó a döntéséről lemondó nyilatkozatban értesíti a Társaságot, aki az AM bevonásával 

meghatározza a visszafizetendő összeget. A Társaság a visszafizetésről szóló, a 

visszafizetendő összeget előíró felszólítását megküldi a pályázó részére, a felszólítás egy 

másolati példányát pedig megküldi a Kincstár részére. 

 

A visszafizetést a támogatói okirat visszavonásáról szóló döntés vagy a fizetési felszólítás 

pályázó általi kézhezvételét követő 30 napon belül, az abban megjelölt Kincstári 

számlaszámra kell teljesíteni. A határidőn belül teljesülő visszafizetés kamatmentes. 
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17. A projekt ellenőrzése, befejezése, lezárása 

 

A Társaság a támogatott pályázatok minimum 10%-át 2022. december 31-ig köteles a 

pályázat megvalósulásának helyszínén ellenőrizni. A Társaság ellenőrzést végző 

munkatársa(i) minden ellenőrzésről ellenőrzési jegyzőkönyvet köteles(ek) készíteni. 

 

A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói okiratban 

meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése 

megtörtént és azok a pályázó könyvelésében szerepelnek, a költségvetési támogatással 

létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a pályázó a támogatott tevékenység 

befejezését tanúsító hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a 

Társaság jóváhagyta.  

 

A beszámoló elfogadásáról, a projekt lezárásáról a Társaság értesíti a pályázót, s amennyiben 

a pályázónak nincs fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási vagy egyéb kötelezettsége, egyúttal 

intézkedik a szükséges felhatalmazó levelek visszavonására vonatkozó nyilatkozat kiadásáról. 

 

Amennyiben a támogatás segítségével vagyon (tárgyi eszköz, immateriális jószág) keletkezik, 

a keletkezett vagyon kötelező fenntartási ideje és az elidegenítési tilalmának időtartama a 

beszámoló Társaság általi elfogadásától számított 5 év. A támogatással megvalósuló 

beruházás vagy fejlesztés esetén érintett ingatlanra a kötelező fenntartási időszak és 

elidegenítési tilalom időtartama a beszámoló Társaság általi elfogadásától számított 10 év.  

A kötelezettség határidejének lejártát követően a felhatalmazó levelek törlésére vonatkozó 

nyilatkozat kiadásáról a Társaság – az AM egyidejű tájékoztatása mellett – haladéktalanul 

intézkedik.  

 

18. A pályázat legfontosabb határidői 

 

– A pályázati adatlap elektronikus felületen történő véglegesítésének határideje legkésőbb 

2021. augusztus 15. 23 óra 59 perc. 

– A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati adatlap véglegesítését követő 4. 

naptári nap. 

– A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtás rendelkezésére álló utolsó napot, azaz a 

benyújtási határidőt követő 75 nap 

– A támogatói okirat kiadása: a támogatási döntésről szóló értesítés pályázó által történő 

kézhezvételét követő 30 naptári napon belül. 

– A projekt megkezdése: a pályázati felhívás megjelenésének napjától. 

– A projekt befejezésének határideje: a fejlesztés befejezésének a támogatói okiratban 

foglalt időpontja, ami legkésőbb 2022. június 30. lehet. 

– Beszámoló benyújtása: a támogatói okiratban rögzített befejezési határidőt követő 30 

naptári napon belül. 

– Fel nem használt támogatási összeg visszafizetése: a beszámoló benyújtásával egyidejűleg 

a támogatói okiratban megjelölt Kincstári számlaszámra. 

 

19. A pályázati dokumentáció elérhetősége, pályázati felvilágosítás 
 

A pályázati dokumentáció elérhető a Társaság – www.hermanottointezet.hu - honlapján. 
 

A pályázati dokumentáció postai úton nem igényelhető. 
 

 

http://www.hermanottointezet.hu/
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A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető: 
 

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.  

1223 Budapest, Park u. 2. 

Tel.: 1/362-8120; Fax.: 1/362-8104 

E-mail: zartkert@hoi.hu 

 

20. A pályázati adatlap kitöltési segédlete 
 

A pályázati adatlapon az egyes kitöltendő celláknál megjegyzésben jelenik meg az adott 

cellára vonatkozó kitöltési segédlet. 
 

21. A pályázathoz kötelezően csatolandó, hiánypótlás keretében nem 

pótolható/benyújtható mellékletek listája  
 

Amennyiben az alábbi mellékletek nem, hiányosan, vagy nem megfelelően kerülnek 

benyújtásra, úgy a pályázat nem kerül befogadásra, hanem formai hiányosság miatt 

elutasításra kerül. 

1) Nyilatkozatok (formanyomtatványon kitöltve). 

2) Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van, úgy az 

ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájáruló nyilatkozata a fejlesztés tudomásulvételére 

vonatkozóan, továbbá megállapodás a tulajdonos és a pályázó között arról, hogy az 

ingatlan legalább 10 évig nem kerül elidegenítésre. A támogatásból keletkezett ingó 

vagyon kötelező fenntartási és elidegenítési ideje 5 év. 

3) Amennyiben már a pályázat benyújtásának idején ismert a beruházással létrehozott 

vagyon – tulajdonostól eltérő – üzemeltetőjének, illetve bérbe, használatba vevőjének 

személye, úgy az erről szóló üzemeltetési, vagy bérbeadási szándéknyilatkozat másolata.  

4) A pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai 

jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája, vagy az 

aláírás minta hitelesített másolata. 

5) Amennyiben a pályázatot települési önkormányzati konzorcium nyújtja be, a 

konzorciumi együttműködési megállapodás. 

6) A pályázati adatlap, illetve annak tartalma nem hiánypótolható! 
 

22. Hiánypótolható mellékletek 
 

1) Minden a költségvetési tervben feltüntetett gép-, eszközbeszerzés esetén legalább 1 db 

árajánlat, mely a költségvetési tervvel összhangban van. A cégszerűen aláírt árajánlat 

pontosan tartalmazza a nettó és bruttó árat, az ajánlattevő adatait, valamint amennyiben 

releváns, úgy a gép/eszköz használt jellegét. Az árajánlat benyújtható egyszerű 

másolatban is. 

2) Építési, területrendezési és földmunkák esetén legalább 1 db árajánlat, mely a 

költségvetési tervben feltüntetett tételekkel azonos tartalmú. A cégszerűen aláírt 

árajánlat pontosan tartalmazza a nettó és bruttó árat és az árajánlattevő adatait, valamint 

amennyiben releváns, úgy a gép/eszköz használt jellegét. Az árajánlat benyújtható 

egyszerű másolatban is. 

3) Engedély, építési engedély köteles beruházások esetén engedélyezési tervdokumentáció, 

az építési engedélynek a pályázó által hitelesített másolata, vagy az illetékes (építésügyi) 

hatóság által kiadott igazolás a műszaki tervdokumentáció benyújtásáról. Amennyiben az 

építési beruházás nem építési engedély köteles tevékenység, úgy az illetékes építésügyi 

hatóság által kiadott igazolás, hogy a tevékenység nem építési engedély köteles. 
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Amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati projekt megvalósítása során 

olyan építési tevékenységeket valósít meg, amelyek egyértelműen megfeleltethetőek az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 1. számú mellékletében foglalt 

tevékenységeknek, és a nyilatkozatban azokat tételesen besorolja a 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt tevékenységekbe a bekezdés számának 

megadásával, úgy nem szükséges építéshatósági nyilatkozat megküldése arról, hogy a 

tevékenység nem építési engedély köteles. 

4) Natura 2000 besorolású területek, illetve természetvédelmi hatósági engedélyhez kötött 

fejlesztési tevékenység esetén az engedély másolati példánya vagy a hatóság által kiállított 

igazolás másolata, hogy az engedélyezési eljárást megkezdték.  

5) Áttekintő térkép, helyszínrajz amelyen jól láthatóan jelölik a fejlesztéssel érintett 

területeket: a külterületi áramvételi hely kialakításának helyét, az érintett bekötőutakat, a 

tervezett kútfúrás, vízvételi hely pontos helyét, illetve az érintett zártkerti földterületeket, 

kiskerteket, valamint borona- és/vagy tömésépületek felújítás esetén annak helyét.  

6) Fotódokumentáció a bevonni kívánt területek jelenlegi helyzetéről a fejlesztés előtti 

állapotokról. (A pályázó a fejlesztés befejeztével a fejlesztés utáni állapot bemutatására is 

fotódokumentációt köteles csatolni).  

7) Ingatlanvásárlás esetén eladási/értékesítési szándéknyilatkozat a jelenlegi tulajdonosoktól. 

8) Vadkerítés létesítése esetén együttműködési nyilatkozat a vadásztársasággal. 

 

23. A pályázat mellékleteire vonatkozó egyéb szabályok 
 

Szerződések vagy egyéb hatósági engedélyek és hatósági igazolások esetén csak 2 db 

egyszerű másolati – olvasható – példányt szükséges csatolni! 

A cégszerűen aláírt, az árajánlat tevő adatait tartalmazó árajánlatoknak kötelezően 

tartalmazniuk kell a mennyiségi egységet, a mennyiséget, az egységárat, a teljes nettó és 

a bruttó árat, illetve tartalmazniuk kell a megadott mintadokumentumban foglalt 

tartalmi elemeket! 
 

A pályázó önkormányzatok esetében a pályázathoz csatolt minden mellékletet 

(nyilatkozatok, igazoló dokumentumok, árajánlatok stb.) a pályázó települési 

önkormányzat nevére kell kiállítani. (Nem megfelelő a polgármesteri hivatal, vagy egyéb 

más szervezeti egység, vagy a polgármester vagy a kapcsolattartó nevére kiállított 

melléklet!) 

 

24. Biztosíték 
 

A pályázó köteles a támogatói okirat kiadása feltételéül az ellenőrzés alapján megállapított, 

vagy fel nem használt támogatás és annak kamatai visszafizetésének biztosítékául valamennyi 

azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára az Agrárminisztérium javára azonnali és 

egyéb feltételek nélküli, legfeljebb 35 napra való sorba állítási határidőt meghatározó 

beszedési megbízás lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet benyújtani, számlaszámonként 

1-1 db eredeti példányban.  

 

25. Nyilvánosság, adatszolgáltatás, ellenőrzés-tűrés 

 

Az Áht. 56/B. §-a alapján a Kincstár a költségvetési támogatásokról monitoringrendszert 

működtet. A pályázó tudomásul veszi, hogy az AM az Áht. 56/C. § szerinti adatokat a 

monitoringrendszerbe történő kezelésre átadja. Az így kezelt adatok a támogatási döntés 
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naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével törölhetők.  

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi CXII. 

törvény alapján pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatai az AM 

adatbázisába bekerüljenek. 
 

A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 

érdekében a pályázó köteles az AM, valamint a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 

szervek ellenőrzését tűrni és segíteni, a támogatással kapcsolatos eredeti dokumentációt 

elkülönítetten kezelni, a költségeket elkülönítetten nyilvántartani. 
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Értékelési szempontrendszer a zártkerti földterületek mezőgazdasági használatát elősegítő fejlesztések 

célra benyújtott pályázatokhoz 

  A B C D 

 
Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint 

Adható 

pont 

1 

Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a 

pályázatot? A 290/2014. (XI. 26.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően kerül 

meghatározásra. (A kategóriák közül a 
legmagasabb pontszám kerül figyelembevételre) 

6 

Igen, komplex programmal fejlesztendő járásból 6 

Igen, fejlesztendő járásból 4 

Igen, kedvezményezett járásból 2 

Nem 0 

2 

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból kedvezményezett, vagy jelentős 

munkanélküliséggel sújtott településről 
nyújtották-e be a pályázatot? Meghatározása a 

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. 

mellékletében meghatározottak szerint történik. 

2 

Igen 2 

Nem 0 

3 
A település lakosságszáma ahonnan a pályázatot 

benyújtották 
10 

-1000 fő 10 

1001-5000 fő 6 

5001-10000 fő 3 

10000 fő feletti  0 

4 
Hány zártkerti vagy 2500 m2 alatti külterületi 

ingatlant érint a fejlesztés?  
10 

> 20 ingatlan  10 

10 - 20 ingatlan 5 

< 10 ingatlan 1 

5 

Indokolt-e a fejlesztés a részletes bemutatása 

alapján? Bemutatja-e a település külterületi, 

zártkerti birtokszerkezetét? A bevonni kívánt 

ingatlanok zártkerti ingatlanok-e? 

20 

A fejlesztés egyértelműen, adatokkal alátámasztva indokolt 20 

A fejlesztés nem egyértelműen indokolt, hiányzik a 

birtokszerkezet bemutatása 
10 

A fejlesztés nem indokolt, nem kellően alátámasztott 0 

6 

A fejlesztés várható eredményei: Részletesen 

kitér-e a pályázó a várható eredményekre, 

hatásokra, igyekszik-e ezeket bemutatni, 
számszerűsíteni?  

9 

A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, 

vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy 
szolgáltatási eredménye van, és ezeket igyekszik 

számszerűsíteni. 

9 

A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, 

vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy 
szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti. 

6 

A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy 

piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy 

szolgáltatási eredményét jelöli. 
3 

A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy piaci, vagy 

gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási 
eredménye, vagy amit megadnak nem releváns. 

0 

 

 

7 A benyújtott költségterv részletessége. 3 

A költségterv számadatokkal alátámasztott, reális 

kiadásokat tartalmaz 
3 

A költségterv megfelelően részletes. 1 

A költségterv számadatokkal nem kellően megalapozott, a 

fejlesztésben foglaltakhoz képest nincs arányban. 
0 

 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 60 

 



 

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

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

Ikt.sz.:          /2021.    Tárgy: Döntés az Újszentiván, külterület  

052/11 hrsz.-ú ingatlan adásvételével 

kapcsolatban 

Deszk Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete részére 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Deszk Község Önkormányzata, Kübekháza Községi Önkormányzat, Röszke Község 

Önkormányzata, Tiszasziget Község Önkormányzata, Újszentiván Községi Önkormányzat, 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata a közös tulajdonukban álló ingatlanukat az alábbiak 

szerint értékesíteni kívánják: 

 

Cím  Terület Ingatlan-nyilvántartási megnevezése  

Újszentiván külterület 

052/11 hrsz.  

3093 m
2
 kivett telephely  

 

Tulajdoni hányadok:  

 

Deszk Község Önkormányzata 22285/100000 

Kübekháza Községi Önkormányzat  9053/100000 

Röszke Község Önkormányzata 22285/100000 

Tiszasziget Község Önkormányzata 12140/100000 

Újszentiván Községi Önkormányzat 11952/100000 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 22285/100000 

A nemzeti vagyonról (a továbbiakban: Nvt.) szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) 

bekezdése értelmében törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében 

meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény 

kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot 

tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Ugyanezen § 

(2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy 

átlátható szervezet részére lehet. 

Fentiekre tekintettel az önkormányzatok a legkedvezőbb vételi ajánlatot tevő vevő részére 

kívánják értékesíteni. 

 
Deszk, 2021. augusztus 06. 

 

Tisztelettel:   

 

 

        Király László 

        polgármester 

 

mailto:ph@deszk.hu


 

 

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

 

 

HATÁROZAT 

 
 

1./ Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 22285/100000 tulajdoni 

hányadát képező, Újszentiván külterület 052/11 hrsz. alatti, 3093 m
2 

területű, „kivett 

telephely” megnevezésű ingatlant a tulajdonostárs önkormányzatokkal közösen a 

legkedvezőbb vételi ajánlatot tevő vevő részére el kívánja adni. 

 
 

2./ Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 

tulajdonostárs önkormányzatokkal közösen elfogadott legkedvezőbb vételi ajánlatot tevő vevővel 

megkötendő adásvételi szerződés előkészítéséhez szükséges nyilatkozatokat Deszk Község 

Önkormányzatának képviseletében megtegye, valamint az adásvételi szerződést aláírja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesítést kapnak: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. polgármester 

3. jegyző 

4. P.H. Gazdasági csoport 

5. irattár 



 

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

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

Ikt.sz.:          /2021.    Tárgy: A „Deszki Falunapok” rendezvény  
      előkészítése 
 
 
 
 

Deszk Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete részére 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021. évi „Deszki Falunapok” programtervezete az alábbiak szerint összeállt. 

 

A XXIII. Deszki Falunapok időpontja: 2021. szeptember 3-4-5. 

Helyszín:  

 

Részletes programtervezet: 

Szeptember 3. péntek 
Helyszín: Tempfli tér, Szabadidő Park (Deszk, Széchenyi I. u. 70.) 

16.30 Felvonulása Polgármesteri Hivataltól a Szabadidő Parkba (táncosokkal, zenekarral, 

újszülöttekkel) 

17.00-20.00:    Falunéző lovaskocsizás (indulás a Szabadidő Parkból) 

Szabadidő Parkban: 

17.00 Ünnepi műsor, kitüntetések átadása, a Falunapok hivatalos megnyitója 

18.00 Miénk a színpad!– kulturális műsor  helyi és vendég művészeti csoportokkal 

20.00 Táncház a Juhász zenekarral 

20.30 Bódi Csabi műsora 

21.15 Utcabál DJ Sindellel 

 

Szeptember 4. szombat 
7.00 Horgászverseny az 1-es tónál 

8.30 Zenés ébresztő a faluban lovaskocsival, fúvósokkal 

9.00 Szomszédoló – görkoris, kerékpáros túra Szőregre és Klárafalvára 

9.00 XVIII. Szalma Zoltán Kézilabdatornaa Sportcsarnokban 

10.00 Babafa ültetés Jakabb Gyula utcai út mellett 

Szabadidő Parkban: 

10.00-tól Ugrálóvárak, rodeóbika11.00-tól Kézműves foglalkozások: 

íjászat, arcfestés, csillámtetkó, népi játszóház Helyi kézművesek vására 

12.00 XXI. Polgármesterek Nemzetközi főzőversenye 

Házigazda: Király László polgármester és Szilágyi Annamária színművésznő 

14.00 X. Falunapi Tortadíszítő verseny 

15.00 Gólyalábas gyerekműsor 

16.30 Flipunit freestyle  focis bemutató 

17.30 KDE görkorcsolyabemutatója 

18.00 Csibész kutyaiskola  bemutatója 

18.45 Operett műsor 

mailto:ph@deszk.hu


Kiszely Zoltán és Merényi Nicolette 

20.00: Genesis Tűzzsonglőr Csoport műsora 

21.00 Vastag Csaba élő koncert 

22.00 Tűzijáték 

22.15 Utcabál DJ Sindellel 

 

Szeptember 5. vasárnap 
10.00 Ünnepi mise a Római Katolikus Templomban Közreműködik: Dolce Kamarakórus 
 

 

 

Deszk, 2021. augusztus 06. 

 

Tisztelettel:   

 

 

        Király László 

        polgármester 

 

 

 

 

 
Tárgy: A „Deszki Falunapok” rendezvény előkészítése 

 
HATÁROZAT 

 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Deszki Falunapok” 
rendezvény programtervezetét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. Polgármester 
3. Jegyző 
4. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
5. Irattár 

 



 

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

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

Ikt.sz.:          /2021.    Tárgy: Egészséghét programjainak 
 áttekintése 

Deszk Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete részére 

Deszk 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
EGÉSZSÉGHÉT PROGRAM 2021. 

szeptember 13. –szeptember 17. 

tervezet 

 

Szeptember 13. 

hétfő 

Szeptember 14. 

kedd 

Szeptember 15. 

szerda 

Szeptember 16. 

csütörtök 

Szeptember 17. 

péntek 

 

Ortopédia 

Dr Gálity 

Hrisztifor 

12/00-17/00 h 

felnőtt, gyermek 

 

Érszűkület 

vizsgálat  
8

30
-14

00
 –ig 

Dr. Sipka Róbert 

Helye: Faluház 

 

Nőgyógyászat 

13
00 

-18
00

 –ig 
Dr. Kajtár István 

Vizsgálati díj: 5000 

Ft/beteg 

Helye: Védőnői 

tanácsadó 

Urológia  

16
00

 –amíg tart–ig 

Dr. Molnár Sándor 

Helye: Dr. Marusin 

Ildikó rendelője 

 

 

uh 8/00-12/00?  

 

 Véradás 14
00

 -17
00

 –ig 

Helye: Idősek klubja 

 

 

 

 

 

Bőrgyógyászat 

14
00

 -17
00

 –ig 

Dr. Judák Rita 

Helye: 

Magánrendelő 

Bőrgyógyászat 

14
00

 -17
00

 –ig 

Dr. Judák Rita 

Helye: 

Magánrendelő 

Bőrgyógyászat 

15
00

 -18
00

 –ig 

Dr. Judák Rita 

Helye: Magánrendelő 

Bőrgyógyászat 

8
00

 -11
30

 –ig 

Dr. Judák Rita 

Helye: 

Magánrendelő 

Nagylabor 

7
00

 -8
00

 –ig 

Dr. Balla Beáta 

Vizsgálati díj:1 

700 Ft 

631-744 

 

Fogászat  
14

00
 -17

00
 –ig 

Dr. Dancsik Zoltán 

Helye: Szeged 

Fogászati rendelő  

Nagylabor 
7

00
 -8

00
 –ig 

Dr. Balla Beáta 

Vizsgálati díj:1700 

Ft 

631-744 

Fogászat  
8

00
 -11

00
 –ig 

Dr. Dancsik Zoltán 

Helye: Szeged 

Fogászati rendelő 

 

Ortopharm Kft. 

lábállapot 

felmérése 

14/00-17/00 h 

Helye: Idősek 

klubja 

 

 

Szemészet  

14
00

 -19
00

 –ig 

Dr. Vass Attila 

Prágai 

Látszerészet 

Helye: Idősek 

klubja 

 

 Nagylabor 

7
00

 -8
30

 –ig 

Dr. Marusin Ildikó 

Vizsgálati díj:1 500 Ft 

271-269 

 

 Általános sebészeti 

vizsgálat 

UH visszerek 

vizsgálata 

08/00-16/00 

Dr. Sipka Balázs 

Helye: Idősek 

klubja 

 

 

 Fül –orr gégészet 

Kérdőíves 

allergiaszűrés 

Audiológia 

9/00-14/00 h 

Dr. Kiricsi Ágnes 

Helye:Házasságkötő 

terem 

 

 

mailto:ph@deszk.hu


 

 

 

 

 

 

Kísérőprogramok 

Október 1. 

hétfő 

Október 2. 

kedd 

Október 3. 

szerda 

Október 4. 

csütörtök 

Október 5. péntek 

 

 

 

 

   Mozgásfejlesztő 

torna kicsiknek 

10
00

 -11
00

 

Helye: Faluház 

kupola terem 

 

 

 

 

   Zárórendezvény: 

KÖR-DESZK-A 

17
00

 óra kezdettel 

 

 

 

Deszk, 2021.08.06. 

Mellár-Damián Mónika 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:  

 

Tüdőszűrő busz műszaki hibája miatt a közeljövőben nem áll rendelkezésre. 

Dr. Szili Károly UH vizsgálata, jövő hét szerdán ad választ. 

Lábállapot felmérés válaszra várok, hogy melyik nap. 

 
 

 

 

Deszk, 2021. augusztus 05. 

 

Tisztelettel:   

 

 

        Király László 

        polgármester 

 

 

 

 



 
Tárgy: Egészséghét programjainak áttekintése 

 
HATÁROZAT 

 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Egészséghét 
programjainak áttekintéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. Irattár 

 

 



DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

Ikt.sz.:                  /2021.     Tárgy: Ebösszeírás elrendelése 
Üi.: Dr. Altmayerné    
 

Deszk Község Önkormányzat     
Képviselő-testülete részére 
Deszk 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése 
alapján Deszk Község Önkormányzatának 3 évente ebösszeírást kell végezni. Tekintettel a 2020. 
évre kialakult pandémiás helyzetre, tavaly nem volt összeírás, így az idei évben aktuálissá vált a 
feladat, ezért az ebrendészeti feladat ellátása érdekében Deszk község közigazgatási területén 
tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából 2021. szeptember 15. napja és 2021. november 30. 
napja között ebösszeírás végzése indokolt. 
Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. 
Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként kell kitöltenie az „Ebösszeíró adatlap”-ot, majd 
visszajuttatni az Önkormányzat részére. Nyilatkozatot kell tenni abban az esetben is, amennyiben 
az ingatlanon nem tartanak kutyát. Az adatlapok beszerzése az ebtartó kötelessége. Az adatlapok 
beszerezhetők a Deszki Polgármesteri Hivatal (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) aulájában, vagy 
letölthetők az Önkormányzat honlapjáról (www.deszk.hu). 
Az adatlap kézzel és géppel is kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen 
feltétele a benyújtásnak!  
Az ebösszeíró adatlapokat (ebenként kitöltve), illetve a nemleges nyilatkozatot az alábbi úton 
lehet benyújtani: 
- személyesen a Deszki Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett urnába dobva,  
- postai úton a Deszki Polgármesteri Hivatalnak címezve, 
- elektronikus úton (aláírva, beszkennelve) a ph@deszk.hu címre küldve.  
 

Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2021. november 30. 
  
Az ebösszeírás során adatot szolgáltatni köteles  

- a 2017. évi ebösszeírás során bejelentett ebek tartója, tulajdonosa,  

- az azóta újonnan a háztartásokba került, az állatorvos által már az országos 
nyilvántartásba rögzített ebek tartója, tulajdonosa,  

- továbbá a 2017. évi ebösszeírás során be nem jelentett ebek tartója, tulajdonosa. 
  
Az ebek tartói, tulajdonosai az ebösszeírás időszakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a 
változásokról (eb elhullása, eb tulajdonosának, tartási helyének változása, új eb háztartásba 
kerülése, szaporulat) folyamatosan adatot szolgáltatni az „Ebösszeíró adatlap” vagy „Változás-
bejelentő adatlap” kitöltésével és benyújtásával! 
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 
  
 
 
 
 

mailto:ph@deszk.hu
mailto:ph@deszk.hu


Deszk, 2021. augusztus 06. 
 

Tisztelettel: 
 

   
        Király László 
        polgármester 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
……./2021. (VIII. 09.) önkormányzati határozat 

 
 
 

Tárgy: Ebösszeírás elrendelése 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Deszk község 
közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából 2021. szeptember 15. napja és 
2021. november 30. napja között ebösszeírást végez. 
 
 A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a feladat végrehajtása céljából a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.   
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kapják: 

1. polgármester 
2. jegyző 
3. irattár 

 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

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