DESZK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
MEGHÍVÓ
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 28-án (kedd)
16.00-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az

ülés

helye:

Deszki
Polgármesteri
(Deszk, Tempfli tér 7.)

Hivatal

Macskássy

Izolda

Terme

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. Tájékoztató a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 2020/21. évi szakmai munkájáról
és a 2021/22. évi tervekről
Előadó: Király László polgármester
4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz való
csatlakozás, valamint a bírálati szempontok meghatározása
Előadó: Király László polgármester
5. Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló rendelet módosítása
Előadó: Király László polgármester
6. A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások
ellentételezéseként fizetett díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Király László polgármester
7. A 2021. évi gördülő fejlesztési terv megtárgyalása
Előadó: Király László polgármester
8. A Helyi Klímastratégia jóváhagyása
Előadó: Király László polgármester
9. A fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása
Előadó: Király László polgármester

Deszk, 2021. szeptember 24.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

Tájékoztató a két ülés között végzett polgármesteri munkáról
D1/…………/2021.

A képviselőtestület előző ülése 2021. szeptember 07-én volt. Az azóta eltelt időszakban végzett
polgármesteri munkáról az alábbiakban adok tájékoztatást.
2021. szeptember
Szeptember 08.
Szeptember 09.
Szeptember 10.
Szeptember 11.
Szeptember 13.

Szeptember 14.
Szeptember 15.
Szeptember 16.
Szeptember 20.
Szeptember 21.

Szeptember 23.
Szeptember 24.
Szeptember 27.
Szeptember 28.

Események
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsának ülése
Szegeden.
Egészséghét záró rendezvénnyel kapcsolatos megbeszélés Bene Ildikó
Faluház igazgatóval és Szabóné Sarkadi Szilvia Kft. ügyvezetővel a hivatalban.
Találkozó Ternainé Fodor Marianna óvodavezetővel a hivatalban.
Találkozó Ács Józseffel a hivatalban.
Ferencszállási „ZAB-Nap 2021.” rendezvény.
Egyeztető tárgyalás Móricz Ilona irodavezetővel a MÁK CSMIG
Állampénztári Irodában – a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00051 azonosítószámú
projekt kapcsán.
Egyeztetés Bene Ildikó Faluház igazgatóval és Szekeres Andrea pályázatíróval
a deszki kiadvánnyal kapcsolatban.
Tárgyalás Bíró Bélával a hivatalban a Deszk, József Attila utca mögötti új
telkek kialakításával kapcsolatos közvilágítás kapcsán.
Találkozó a hivatalban Bartók Csabával, a Szegedi Fidesz elnökével.
Találkozó a hivatalban Kotormán Attilával a DSC kézilabda csapatával
kapcsolatosan.
Déli Napfény LEADER Egyesület ülése Szegeden.
„Kör-Deszk-a” az Egészséghét zárórendevénye.
Vezetői megbeszélés a hivatalban.
Népdalkör a Faluházban – Balogh Györgyné Margitka elbúcsúztatása
Találkozó a hivatalban Ábrahám Tiborral, a Deszk Tempfli tér 4. sz. alatti
ingatlan (volt fogorvosi rendelő) új tulajdonosával.
Találkozó a hivatalban Kovács Károllyal, a Deszk Alkotmány u. 49. sz. alatti
ingatlan új tulaljdonosával.
Néhai Török Tibor temetése a deszki temetőben.
Helyi klímastratégia módszertani bemutató II. ” rendezvény a hivatal
házasságkötő termében.
Ünnepélyes faültetés a Magyar utcában a Településfásítási program
2021/2022. keretében.
Vezetői megbeszélés a hivatalban.
Magyar Falu Program keretében kistelepülési önkormányzatok
rendezvényeinek támogatása – Támogatói nyilatkozat aláírása Szegeden.
Klímavédelmi kerekasztal záró konferencia az Idősek Napközi Otthonában.

Deszk, 2021. szeptember 24.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

DESZK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL: 62/571-580, FAX: 62/571-581
E-MAIL: ph@deszk.hu
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. szeptember 24
.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

LEJÁRT ÉS FOLYAMATOS HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK
Határozat száma
(önkormányzati
határozat)

93/2019. (VI.25.)
56/2021. (VI. 30.)
55/2020. (VII. 10.)
77/2020. (IX.23.)
59/2021. (VI. 30.)
57/2021. (VI. 30.)
60/2021. (VI. 30.)
61/2021. (VI. 30.)
70/2021. (VIII. 09.)
71/2021. (VIII. 09.)

Határozat tárgya

Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19
kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek
Polgármester
kialakítása, bővítése” című pályázati
felhívásra
Deszk Község településrendezési
Polgármester
tervének
és
helyi
építési
szabályzatának a módosítása
Közterületi
térfigyelő
Polgármester
kamerarendszer fejlesztése
Kiemelt
fejlesztési
területté
Polgármester
nyilvánítás
Önkormányzati
rendkívüli Polgármester, jegyző
támogatásra pályázat benyújtása
Döntés az Újszentiván, külterület
Polgármester
052/11
hrsz.-ú
ingatlan
adásvételével kapcsolatban
A fogorvosi feladatellátási szerződés
Polgármester
módosítása

76/2021. (VIII. 09.)

Ebösszeírás elrendelése

84/2021. (VIII. 23.)

Deszk Község Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatának
módosítása
Döntés fogorvosi ügyelet ellátásával
kapcsolatban
Bérlőkiválasztási jog gyakorlása

85/2021. (VIII. 23.)
88/2021. (IX. 07.)

Felelős

Határidő

Végrehajtás állapota

2019. július 08.

Pályázat támogatásban részesült, a támogatói
okirat megérkezett. Megvalósítás megkezdődött.
Eszközbeszerzés folyamatban.

Azonnal
2021. július 31.
Azonnal
Azonnal

Az új szabályzat elkészítése folyamatban van.
Folyamatban van.
A HÉSZ módosítás lezárult, a rendelet hatályba
lépett.
Pályázat benyújtása megtörtént, elbírálása
folyamatban van.

Azonnal

Folyamatban van.

Azonnal

Szerződés módosítása megtörtént.

Polgármester

Azonnal

Folyamatban van.

Polgármester

Azonnal

Módosítás megtörtént.

Polgármester

Azonnal

Folyamatban van.

Polgármester

Azonnal

Bérlőkiválasztás 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.
polgármester

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

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Tel.: 571-580
e-mail. ph@deszk.hu
Ikt.sz.: D1/………../2021
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz
való csatlakozás
Mell.: felhívás, tájékoztatás, ált. szerz.
feltételek, lebonyolítási ütemterv
Előterjesztés
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
részére
Deszk
Tisztelt Képviselő-testület!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázat célja, az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben
meghirdet. A helyi önkormányzatok számára a fenti pályázati rendszerben való részvétel
önkéntes. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál:
 a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás;
 a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás,
 és a felsőoktatási intézményi támogatás.
A csatlakozás feltétele, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére megküldjük. Az önkormányzat által kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül
elbírálásra. A támogatás havi összegét az önkormányzat állapítja meg. A megyei önkormányzat
tetszőleges összeggel kiegészítheti a helyi önkormányzat által megállapított ösztöndíj összegét. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti.
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2021. október 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 05.
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a 500.000 Ft-ot hagyott jóvá a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer céljára.
A 2020. évi fordulóban 2 fő „A” típusú nyertes pályázó volt.. A 2 fő 20.000,-Ft ösztöndíjat kapott
az önkormányzattól 10 hónapon keresztül.
A 2022. évi megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi
félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlaszámára.
Javaslom, hogy 2021. év vonatkozásában a Képviselő-testület biztosítsa az erre az évre
megállapított 500.000 Ft összegű keretösszeget.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését az
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.
Deszk, 2021. szeptember 24.
Tisztelettel:
Király László
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
………./2021.( IX. 28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz való csatlakozás,
valamint a bírálati szempontok meghatározása
HATÁROZAT
1. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a községben élő
hátrányos helyzetű fiatalok támogatása érdekében csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2022. évi fordulójához az Általános
Szerződési Feltételeket elfogadja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul eleget tesz az abban foglaltaknak.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja
alá.
3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy az ösztöndíjpályázat pénzügyi feltételeit,
500.000,-Ft keretösszeget Deszk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe
tervezze bele.
Felelős: polgármester
Határidő: Folyamatos
Erről értesül:
1. Képviselő-testület tagjai
2. polgármester
3. jegyző
4. PH- Gazdasági Csoport
5. szociális ügyintéző
6. Irattár
K.m.f.
Király László
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklete

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2022
LEBONYOLÍTÁSI ÜTEMTERVE
HATÁRIDŐ
TEVÉKENYSÉG
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG
A pályázati kiírás megjelentetése a www.kormany.hu és a www.emet.gov.hu
2021. szeptember 1.
oldalakon.
A csatlakozni kívánó települési önkormányzat rögzíti csatlakozási szándékát a
Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPERBursa rendszer) és az onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet)
egy eredeti példányban, aláírva (polgármester vagy jegyző aláírásával) és pecséttel
2021. október 1.
ellátva visszajuttatja a Támogatáskezelő részére, s így a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának résztvevőjévé
válik.
A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus
2021. október 5.
együttesen).
A www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” felületén a „Csatlakozott
települések” menüpont alatt megtekinthető a 2022. évi pályázati fordulóhoz
2021. október 6.
csatlakozott települések listája.
Az
indokolt
méltányossági
csatlakozási
kérelmek
beérkezése
a
2021. október 7.
Támogatáskezelőhöz.
A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár dönt a csatlakozás utólagos
elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről és döntéséről haladéktalanul
2021. október 14.
tájékoztatja a Támogatáskezelőt.
A Támogatáskezelő elektronikusan értesíti az érintett önkormányzatokat a
2021. október 15
felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár döntéséről.
2021. november 5.
2021. november 17.
2021. december 6.
2021. december7.

2021. december 8.
2022. január 17.
2022. január 31.
2022. március 9.
2022. március 9.

A pályázatok benyújtásának határideje.
A megyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium és a megyei önkormányzat
között kötendő 2022. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt és
lepecsételt példányát a Támogatáskezelő részére.
A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja
a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott, valamint a bírálatból
formai okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt
eljuttatja a Támogatáskezelő részére.
A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben
szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített
adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton,
írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
A Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat.
A megyei önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben,
továbbá erre az időpontra az általa támogatottak döntési listáját eljuttatja a
Támogatáskezelőhöz.
A Támogatáskezelő értesíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül az "A" és "B" típusú
támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén keresztül
értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített
pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.

II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN;
FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő
számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:
2022. január 31.
- 2022. "A" típusú;
- 2021. "B" típusú.
- 2020. "B" típusú;
- 2019. "B" típusú;
A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül
2022. március 11.
tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica
ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa
2022. március 25.
rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely
hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után
2022. március 28.
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a
Támogatáskezelő számlaszámára.
A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult
2022. április 10-ig
hallgatók részére.
2022. május 10-ig
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2022. június 10-ig
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket
2022. július 31.
(amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és
megyei önkormányzatoknak.
A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő
számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:
2022. augusztus 31.
- 2022. "A" típusú;
- 2022. "B" típusú.
- 2021. "B" típusú;
- 2020. "B" típusú;
A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül
2022. szeptember 15. tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica
ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa
2022. szeptember 29. rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely
hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után
2022. szeptember 30. továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a
Támogatáskezelő számlaszámára.
A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult
2022. október 10.
hallgatók részére.
2022. november 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2022. december 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási
2023. január 10-ig
intézményekben, amennyiben 2022 decemberében nem kerültek kifizetésre.
2023. március 31.

A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket
(amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és
megyei önkormányzatoknak.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2022. évi fordulójának
ELJÁRÁSRENDJE
Általános Szerződési Feltételek
a csatlakozó önkormányzatok számára

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel
támogatására alapított ösztöndíjrendszer. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer lebonyolítását a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szabályozza.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer és ezen Eljárásrend
















a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
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 szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében
(továbbiakban: GDPR)

vonatkozó rendelkezéseivel összhangban került kidolgozásra.
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 20. § (5) bekezdése alapján a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez
csatlakozó
fővárosi
kerületi
önkormányzatokra
a
települési
önkormányzatokra vonatkozó előírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Főváros
Önkormányzata a megyei önkormányzatokkal megegyező módon vesz részt a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerben.
1. A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására a jelen Eljárásrend – Általános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 5. pontjában foglaltak szerint. A pályázat kiírásának
feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022.
évi fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójában a települési
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önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történő
csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a
továbbiakban: Támogatáskezelő) által biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést
követően valósulhat meg, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
Az EPER-Bursa rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz pályázatot nem írhatnak ki, pályázatot
nem bírálhatnak el.
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz az EPER-Bursa rendszerben a
csatlakozási szándék rögzítése szükséges. Az EPER-Bursa rendszerbe való belépéshez
felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022. évi
pályázati fordulója dokumentációjának megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg az
önkormányzatok részére. A belépést követően az EPER-Bursa rendszerben elvégezhető az
önkormányzati adatok ellenőrzése, az önkormányzati Bursa Hungarica ügyintézők és kiemelt
ügyintéző kijelölése és letölthető az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat)
című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell
eljuttatni a Támogatáskezelő részére.1 A borítékon tüntessék fel a következőt: „Bursa Hungarica”.
Több önkormányzat csatlakozási nyilatkozatának beküldése esetén kérjük, településenként
külön borítékban adják postára a Csatlakozási nyilatkozatot!
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2021. október 1. (postabélyegző)
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a
Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A
Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A
Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza.
Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához az a települési
önkormányzat, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium)
a 2021. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer
résztvevői közül kizárt.
2. Az önkormányzatnak lehetősége van a Csatlakozási nyilatkozat kitöltése során az EPER-Bursa
rendszerben megadni a kötelező mellékletek listáját, valamint kiegészítő önkormányzati szociális
űrlapmezőket is a pályázathoz. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a minta pályázati űrlapon található
kérdések mind megjelennek a rendszerben a pályázók által kitöltendő Pályázati űrlapon, emiatt az
azon szereplő kérdéseket kérjük, ne ismételjék meg az önkormányzati kiegészítő kérdéseknél!
3. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszerben érkezteti és fogadja be a Csatlakozási
nyilatkozatokat, melyről a települési önkormányzatoknak rendszerüzenetet küld. Ezenkívül a
www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” felületén, a „Csatlakozott települések”
menüpont alatt 2021. október 6-ig közzéteszi a 2022. évi fordulóhoz csatlakozott települések
teljes listáját.
Abban az esetben, ha a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, akkor a
települési önkormányzat Csatlakozási nyilatkozata nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére,
vagy Csatlakozási nyilatkozatát a Támogatáskezelő nem volt jogosult elfogadni a csatlakozási
határidő elmulasztása miatt. Ebben az esetben a pályázók sem tudnak pályázatot benyújtani az
önkormányzathoz.
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Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók
részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és
Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.
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Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére, de a
települési önkormányzat a regisztrációt elvégezte és a csatlakozási űrlapot a rendszerből
kinyomtatta, valamint az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, hogy
határidőben, a megfelelő címre megküldte azt, úgy a Támogatáskezelő külön kérelem nélkül
elfogadja a Csatlakozási nyilatkozatot a pályázatbeadásra rendelkezésre álló határidő lejártáig.
Tekintettel azonban arra, hogy a pályázásra rendelkezésre álló határidőt módosítani nem
lehetséges, amennyiben az önkormányzat az igazolást a pályázati adatrögzítésre rendelkezésre álló
idő letelte után küldi be, úgy a Támogatáskezelőnek nem áll módjában azt elfogadni.
4. Abban az esetben, ha az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására előírt határidőt
elmulasztja, vagy az ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy
Csatlakozási nyilatkozatát határidőben a megfelelő címre elküldte, méltányossági kérelmet
terjeszthet elő a Támogatáskezelőhöz a csatlakozás utólagos elfogadása iránt, melyet az
önkormányzat – előbbiekre tekintettel – indokolni köteles. A kérelmet 2021. október 7-ig
(beérkezési határidő) lehet előterjeszteni. Ha a kérelem a megadott határidőig nem érkezik be
a Támogatáskezelőhöz, az önkormányzat nem tud csatlakozni az adott évi pályázati
fordulóhoz.
Az önkormányzat a méltányossági kérelem előterjesztésével egyidejűleg az eredeti Csatlakozási
nyilatkozatot is köteles benyújtani. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy
az "A" és "B" típusú pályázatot határidőben kiírta, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben
foglaltaknak a továbbiakban maradéktalanul eleget tesz. Nem támogatható azon önkormányzat
méltányossági kérelme, amely az "A" és "B" típusú pályázat kiírásának határidőben nem tett eleget,
illetve csak az "A" típusú vagy csak a "B" típusú pályázatot hirdette meg a megadott határidő szerint.
A kérelemről a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2021. október 14-ig a
felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár dönt, és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a
Támogatáskezelőt. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár döntéséről a Támogatáskezelő
2021. október 15-ig elektronikusan értesíti az önkormányzatot.
5. A pályázat kiírásának határideje a települési önkormányzatoknál: 2021. október 5. A
pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A
települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az
"A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. A Csatlakozási
nyilatkozatnak a Támogatáskezelőhöz történt beérkeztetése és annak elfogadása után mind az "A",
mind a "B" típusú pályázati kiírás megjelenik az adott önkormányzat adatlapján is az EPER-Bursa
rendszerben. A pályázók az adatrögzítést a Csatlakozási nyilatkozat Támogatáskezelőhöz történt
érkeztetését és elfogadását követően kezdhetik el.
6. A pályázati kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
1) A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.
a) Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
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eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
b) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi
általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.
2) A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje:
2021. november 5.
Figyelem!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban
újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
3) Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek
a) Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. tanév
második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve);
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév, a
2023/2024. és a 2024/2025. tanév).
b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek:
4

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).
4) A pályázat kötelező mellékletei
"A" típusú pályázat
a)

A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy
annak másolata a 2021/2022. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett
– egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében
a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.

c)

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

- ...
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
"B" típusú pályázat
a)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
b)
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
- ...
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
5) A pályázat elbírálása
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a
pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
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Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék, és az
egészségügyi szolgáltatási járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B.
§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi
ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka
és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján
háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő
munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy
átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő
ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven
belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá
közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését
veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
6) Adatkezelés
A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni.
"A" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával
igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése és a
felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és
szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles
megadni.
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"B" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával
igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím.
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből
pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok
és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj
támogatás életciklusa alatt kezelheti 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében
(továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól,
az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a
Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
https://emet.gov.hu/app/uploads/2021/01/Adatkezelesi-tajekoztatopalyazoknak_mod_2021.01.21..pdf

A fentieken túlmenően a "B" típusú pályázat esetében:
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor
felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe
történő felvételi jelentkezésük eredményéről a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért
felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
7) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a
Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren
keresztül kell kezdeményezni. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
- a tanulmányok szüneteltetése (halasztása)
A "B" típusú támogatásban részesített pályázó 2022. augusztus 31-ig a felsőoktatási intézmény
felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának
megküldésével köteles a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2022/2023. tanévben melyik
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles egyúttal az EPER-Bursa
rendszerből kinyomtatott űrlapon nyilatkozni arról, hogy a 2022. évi felsőoktatási felvételi évet
megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe.
A "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
pályázhat az "A" típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B"
típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a
Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes
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ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről
is lemond.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli
értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév
lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat
igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet,
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
7. A pályázati kiírás a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek
felsorolását és az önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási
prioritások megjelölését tartalmazhatja. A támogatás megítélése és folyósítása nem köthető
semmilyen később bekövetkező feltételhez, illetőleg kötelezettség vállalásához (pl. a települési
önkormányzat területén történő munkavállaláshoz vagy további ott lakáshoz), valamint a pályázók
semmilyen formában nem kötelezhetők sem az önkormányzat, sem más szervezet, testület által
önrész megfizetésére.
8. A pályázati kiírásnak a Kormányrendeletben, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes
rendelkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen
rendelkezések figyelmen kívül hagyásával köteles lebonyolítani.
9. A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt
pályázati űrlapot, a kötelező mellékleteket csatolva a települési önkormányzatokhoz nyújtják be, ahol
a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetni és ellenőrizni szükséges. A települési
önkormányzat csak a helyesen érkeztetett és ellenőrzött pályázatokat bírálhatja el. Az önkormányzat
nem az EPER-Bursa rendszerből nyomtatott, vagy nem megfelelően véglegesített pályázati
űrlapokat nem fogadhat be, ezek kezelése során az önkormányzat felelőssége a pályázók
figyelmeztetése és tájékoztatása.
10. A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben ellenőrzi és elbírálja a beérkezett
pályázatokat.
Az elbírálás során a települési önkormányzat:
a) a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által (pályázati kiírásában vagy helyi rendeletében vagy jegyzői utasításában)
meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a
pályázati kiírásban feltüntetett. A pályázati dokumentumok kezelése során a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
rendelkezéseit az önkormányzat betartani köteles. Erre tekintettel az iktatási nyilvántartásból ki kell
derülnie, hogy az adott pályázati anyag mikor érkezett, hány és milyen típusú (papíralapú vagy
elektronikus) mellékletet tartalmazott, mi volt az intézés határideje, módja, időpontja. A postai úton
történő benyújtás esetén a borítékot meg kell őrizni, személyes benyújtás esetén az átvételt
dokumentálni kell.
b) a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az EPER-Bursa
rendszerben a bírálatból kizárja és a kizárás okát rögzíti;
c) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden
formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál és döntését írásban indokolja;
d) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
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e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálatára tekintettel járhat el.
11. A Csatlakozási nyilatkozat kitöltésével a települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy az EPER-Bursa rendszerben fogadja be és bírálja el a pályázók által rögzített, lezárt,
kinyomtatott és az önkormányzathoz benyújtott pályázatokat, valamint arra, hogy a pályázatokról
hozott döntését rögzíti az EPER-Bursa rendszerben. A Támogatáskezelő biztosítja a csatlakozott
önkormányzatok részére az adatrögzítéshez az EPER-Bursa rendszer használatát, amely a
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internetes oldalon érhető el. A települési önkormányzat
biztosítja az EPER-Bursa rendszer használatához szükséges hardvert és szoftvert. (Az EPER-Bursa
rendszer biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg). Az EPERBursa rendszer használatához felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati
dokumentáció megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg az önkormányzatok részére.
A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírását a http://www.emet.gov.hu oldalon az
EPER-Bursa belépési pontok menüpont alatt letölthető Felhasználói kézikönyv települési
önkormányzatoknak tartalmazza.
12. A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését 2021.
december 6-ig az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. A fenti határidőn túl a támogatásban
részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha
jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra
szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.
Amennyiben az önkormányzat olyan pályázatról hoz támogatási döntést, amely pályázat az EPERBursa rendszerben nem került rögzítésre, véglegesítésre és a pályázati űrlapon megjelölt
önkormányzathoz benyújtásra, a támogatási döntés érvénytelen, még abban az esetben is, ha az
önkormányzat határozatban rögzíti. Az ilyen határozatok befogadását a Támogatáskezelő külön
értesítés nélkül elutasítja.
A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített bírálati
döntését és az azt tartalmazó döntési listát köteles a rendszerből letöltve, nyomtatott formában is
előállítani, valamint szavatolja az elektronikus és a nyomtatott bírálati lista egyezőségét, azaz az
EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott papíralapú dokumentumon szereplő adatokat (pl. támogatási
összeg, támogatott neve) utólag, a kinyomtatott példányon javítva nem módosítja. Amennyiben az
önkormányzat a döntési listákat az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva, a nyomtatott példányokon
utólag módosította, ezáltal eltérés keletkezik az EPER-Bursa rendszerben rögzített támogatási
adatok és rendszerből kinyomtatott, aláírt támogatási adatok között, az EPER-Bursa rendszerben
rögzített adatok tekinthetők egyedül hitelesnek. Amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy
az önkormányzat módosította a kinyomtatott döntési listákat, az önkormányzat kizárható a pályázati
fordulóból abban az esetben is, ha a döntési lista korábban már elfogadásra került. (A rögzítés során
és a rögzítési időszakban, amennyiben téves adatrögzítés történt, az EPER-Bursa rendszerben
kérjük a módosítást elvégezni és újranyomtatni a dokumentumot.)
Az EPER-Bursa rendszeren kívül előállított, nem onnan kinyomtatott, nem lezárt döntési listákat a
Támogatáskezelő nem fogadja el. A kinyomtatott döntési listákat minden oldalon polgármester vagy
jegyző aláírásával, pecséttel szükséges ellátni.
13. A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása
alapján a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási
igényét elutasítja. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai
ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve.
A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi összegét köteles rögzíteni az EPER-Bursa
rendszerben található elektronikus adatlapokon vagy az összesített döntési listán. A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára
garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.
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14. A települési önkormányzat az elektronikus pályázatkezelő rendszerben lezárt, kinyomtatott,
aláírt és lepecsételt döntési listákról és a benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít irattára
számára, majd az általa támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből formai okból
kizárt pályázók aláírással és pecsétlenyomattal ellátott döntési listáit – az "A" típusú támogatottak
esetében a kötelezően csatolt hallgatói jogviszony-igazolásokkal együtt – 2021. december 7-ig
elküldi a Támogatáskezelő részére. A bírálati anyagot a Támogatáskezelőnek címzett borítékban
vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A csomagon fel
kell tüntetni: „Bursa Hungarica 2022. évi pályázati forduló Bírálati anyag”. A Támogatáskezelő az
önkormányzat által nem a határidőre, nem a megfelelő címre megküldött, vagy rosszul postázott
döntési anyagért és az abból eredő károkért felelősséget nem vállal.
A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal,
a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti támogatott döntési lista, amely
tartalmazza a pályázók részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét;
- "A" típusú támogatottak esetében a felsőoktatási intézmény által kibocsátott jogviszonyigazolás.
A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal,
a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti nem támogatott döntési lista.
A bírálati döntésből formai okból kizárt pályázók bírálati anyaga az alábbiakból áll:
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal,
a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti formai okból kizárt döntési lista,
- "A" típusú támogatottak esetében a felsőoktatási intézmény által kibocsátott jogviszonyigazolás, amennyiben benyújtásra került.
A fent megjelölt kötelező mellékleteken túl az önkormányzatoknak más dokumentumokat
nem kell megküldeniük, az önkormányzatok által megküldött egyéb dokumentumokért a
Támogatáskezelő felelősséget nem vállal. A Pályázati űrlapot és a benyújtott mellékleteket
(a hallgatói jogviszony-igazolás kivételével) sem eredetiben, sem másolatban nem kell
megküldeniük, azt az önkormányzatnak kell megőriznie.
A Támogatáskezelő által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles a
Támogatáskezelő részére a megadott határidőre a pótlásokat megküldeni.
15. A települési önkormányzat 2021. december 8-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben
szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" és "B" típusú
támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt
támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált
mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók
személyének azonosítására.
16. A települési önkormányzat 2021. december 8-ig köteles döntéséről és annak indokairól az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat,
illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében
megtekinthessék.
17. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi
jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5
napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással
kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a
Támogatáskezelőt.
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18. A megyei önkormányzatok a települési bírálatok lezárásával kezdhetik el a megyei támogatások
odaítélését a települések által támogatott pályázók részére. A megyei bírálatban csak a határidőben
lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok vesznek részt. Amennyiben a
települési önkormányzat a rögzítésre és elbírálásra megadott határidőben nem zárja le a döntési
listákat, támogatott pályázói a megyei elbírálásban nem vehetnek részt.
A támogatott pályázatok adatait a megyei önkormányzatok az elektronikus pályázatkezelő
rendszerben érik el, számukra postázni nem kell a pályázatokat.
A megyei önkormányzatok 2022. január 31-ig meghozzák döntésüket a megyei támogatott
pályázatokról, amit az Eper-Bursa rendszer megyei önkormányzati felületén rögzítenek és a megyei
támogatottak döntési listáját is ezen időpontig juttatják el a Támogatáskezelőhöz.
A pályázatok ellenőrzését követően a Támogatáskezelő 2022. március 9-ig az EPER-Bursa
rendszer önkormányzati és pályázói felületén teszi közzé a települési és megyei önkormányzatok
által támogatásban részesített pályázók Bursa Hungarica ösztöndíjának teljes havi összegét
(önkormányzati és intézményi ösztöndíjrész).
A Támogatáskezelő 2022. március 9-ig értesíti az "A" és "B" típusú támogatásban részesített
pályázókat az EPER-Bursa rendszeren keresztül a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
19. A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi
félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára.
Kérjük, hogy az utalások indításánál ellenőrizzék a számlaszámot!
10032000-01451461-30000003
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre:
2022. január 31. napja,
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre:
2022. augusztus 31. napja
„B” típusú pályázatok esetén a pályázatok teljes futamideje alatt minden év január 31.
napjáig és minden év augusztus 31. napjáig, a pályázat lezárásáig fizetendő.
20. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen ÁSZF 19.
pontjában meghatározott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel
tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási
intézményekhez történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét
többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen
szerződés 19. pontjában meghatározott határidőig valamennyi általa támogatásban részesített
ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra, félévek közti
átvezetésekre nincs mód. A Támogatáskezelő az önkormányzat nem határidőre, nem a megfelelő
bankszámlára történő vagy pontatlan összegű átutalásából eredő károkért felelősséget nem vállal.
21. Az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén módosítani a
bankszámlája adatait, amennyiben az megváltozik. A Támogatáskezelő az értesítés
elmulasztásának következtében a téves számlaszámra történő átutalásból eredő károkért
felelősséget nem vállal.
22. "A" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók
számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama
alatt az ösztöndíj folyósítás feltételeinek nem felel meg. A pályázatok jogosultsági ellenőrzését és a
nem jogosult pályázatok érvénytelenítését a felsőoktatási intézmények végzik el. Az önkormányzat
ezen esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más
jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást.
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A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben
vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas a lakóhelyét megszünteti a települési önkormányzat területén. A
települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg.
"B" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási intézménybe
jelentkezők számára kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő
tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők
számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támogatott a Kormányrendelet alapján nem
jogosult Bursa Hungarica Ösztöndíjra. A pályázatok jogosultsági ellenőrzését és a nem jogosult
pályázatok érvénytelenítését a felsőoktatási intézmények végzik el. Az önkormányzat ez esetben
saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más jogcímen –
folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és
köteles felülvizsgálni. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást a
települési önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja, ha a vizsgálat során kiderül,
hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális
rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre,
vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten
megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezni kell.
A települési önkormányzat csak a fent felsorolt esetekben és indoklással hozhat megszüntető
határozatot. Az ettől eltérő vagy formailag nem megfelelő határozatokat a Támogatáskezelő
elutasítja.
23. A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról szóló
határozatának meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, a megszüntető
határozat egy kiadmányának megküldésével értesíti a Támogatáskezelőt.
A tavaszi félévre beküldött határozatok beérkezési határideje minden évben: január 31.
Az őszi félévre beküldött határozatok beérkezési határideje minden évben: augusztus 31.
Az "A" és a "B" típusú pályázatok megszüntető határozatait ajánlott levélben, postai úton kell
az illetékes önkormányzatnak megküldenie a Támogatáskezelő címére (Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf. 1418). A borítékon tüntessék fel: Megszüntető határozat. A más
dokumentumokkal együtt, például a pályázati csomaghoz a kötelező mellékleteken felül
csatolt megszüntető határozatokat a Támogatáskezelő nem tudja feldolgozni. A
Támogatáskezelő az önkormányzat által nem a megfelelő indoklással meghozott, nem
határidőre, nem a megfelelő címre, vagy rosszul postázott megszüntető határozatokért és az
abból eredő károkért felelősséget nem vállal.
24. Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében
szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya
szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembevételével kell
megállapítaniuk. A kormányrendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik –
nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar
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Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas
hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.
25. Az önkormányzat által az EPER-Bursa rendszerben a regisztrációnál megadott adatok
tekintetében, az elbírálás, vagy a pályázati anyagok továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer
lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az
önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására,
az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szerződésben megjelölt határidők
leteltét követően nincs mód.
26. Az ÁSZF hatálya a 2022. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2022. évi pályázati
fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen ÁSZF-ben
foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni.
Az ÁSZF-től eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati
rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben
foglaltaknak megfelelően jár el. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben nem
az ÁSZF-nek megfelelően jár el, a Minisztérium az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárhatja, ez
pedig az önkormányzat által támogatásban részesített pályázók kizárásával is jár.
27. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:
a) 1. sz. melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról (Csatlakozási nyilatkozat)
b) 2. sz. melléklet: Lebonyolítási ütemterv
c) "A" és "B" típusú pályázati kiírás ajánlott szövege
d) Ajánlott pályázati űrlap az "A" és a "B" típusú pályázók részére
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BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2022

Tájékoztató csomag
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről
települési önkormányzatok számára

Pályázati dokumentáció tartalma
Általános tájékoztató
Eljárásrend - Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára
1. sz. melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról (Csatlakozási nyilatkozat)
2. sz. melléklet: Lebonyolítási ütemterv
"A" és "B" típusú pályázati kiírás ajánlott szövege
Ajánlott pályázati űrlap az "A" és a "B" típusú pályázók részére

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt.
E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati
forrásokat is mobilizálni kíván.
Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
(a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2022. évi fordulójával kapcsolatos általános
információk, a 2022. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat
lebonyolításának rendjére vonatkozó információk találhatók. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet),
valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál.
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten
történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismerettel rendelkeznek a rászorultság elbírálásához.
Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben
kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj összegét.
(Az (1) és (2) forrás együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.)
(3) Intézményi támogatás
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már
tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához
oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Kormányrendelet
18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos honlapján évenként közzétett értékhatárig –
kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2021. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó
volt. (A (3) forrás: intézményi ösztöndíjrész.)
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II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való
részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a
Kormányrendelet 18. § (4) bekezdése szerint, valamint „A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójának eljárásrendje - Általános
Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára” című dokumentumban (a
továbbiakban: ÁSZF) közzétett eljárásrendnek megfelelően történik.
2. A

Minisztérium

és

az

Emberi

Erőforrás

Támogatáskezelő

(a

továbbiakban:

Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) teszi lehetővé.
Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei önkormányzatok számára jelentősen
csökkenti a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és
humánerőforrás-költségét, növelve ezzel az önkormányzatok működési hatékonyságát.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat –
azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva –, jelentősen csökkentve így
a téves adatszolgáltatás lehetőségét. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük
nyílik arra, hogy EPER-Bursa felhasználói fiókjukban az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig
nyomon kövessék pályázatukat. Az elbíráló önkormányzatok – a korábbi gyakorlathoz
igazodva – a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit elektronikusan
bővíthetik, valamint a kötelező mellékletek listáját is kiegészíthetik az önkormányzat által
meghatározott mellékletekkel az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési
önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből
kinyomtatott pályázati űrlapok alapján az önkormányzathoz benyújtott pályázatok
befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa
rendszerben.
3. A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa
rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező
a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az EPER-Bursa
rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem
tudnak csatlakozni, azaz a pályázati felhívásokat sem tehetik közzé, EPER-Bursa
rendszerben nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el.
4. A belépéshez felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati dokumentáció
megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg a települési önkormányzatok
részére. A belépést követően a rendszerből letölthető az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező
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„Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a
továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, aláírt,
lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére1.
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2021. október 1. (postabélyegző).
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a
Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot.
A

Csatlakozási

nyilatkozat

visszaküldése

önmagában

nem

jelent

anyagi

kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a
támogatási összegek odaítéléséről.
5. Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó
települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően
legkésőbb 2021. október 5-én kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A"
típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat)
számára. A két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell
tartalmaznia. Ezek bővítésére, illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az
alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását,
valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati
kiírások szövegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az ÁSZF
6. és 7. pontjának figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.
6. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában a megyei önkormányzatoknak
a kiegészítő megyei támogatás odaítélésén és a döntési listák rögzítésén kívül az EPERBursa rendszerben más adatrögzítési feladatuk nincs.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján
biztosítja a pályázók részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a
Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.
1
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III. KOORDINÁCIÓ
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbáziskezelői, koordinációs, a
települési és megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a
Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Az önkormányzati ösztöndíjrész felsőoktatási intézmény, mint kifizetőhely felé történő folyósításának
technikai lebonyolításáért a Támogatáskezelő – mint pályázatkezelő szervezet – a felelős.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer bankszámlaszáma:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

10032000-01451461-30000003

A Bursa Hungarica Ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a
felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére
– a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási
intézmény folyósítja az ösztöndíjat.
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A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a
2022. évi Eljárásrend - Általános Szerződési Feltételek alapján
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2. sz.
mellékletét képező „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022
Lebonyolítási Ütemterve” című dokumentum tartalmazza.
Önkormányzati ösztöndíjrész
1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszköz-átadásként
utalják át a Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási
összegét. Az utalás határidejét az ÁSZF 19. pontja tartalmazza.
2. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer felsőoktatási intézményi oldalán keresztül
nem nyilvános – jelszóval hozzáférhető – felületen tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket
az adott félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási
intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogosultságát és az EPER-Bursa rendszerben
tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati
támogatás.
3. A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után pénzeszköz-átadásként
utalja tovább a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat
minden támogatott után átutalta a pontos támogatási összeget a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer számlájára.
4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése legkorábban a tavaszi félévben
március, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történt
átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult hallgatónak.
5. Amennyiben a Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán szereplő,
az intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel
meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási intézmény az
intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész
összegét 30 napon belül köteles visszautalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
számlájára.

6. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett
önkormányzati ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok
bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére –
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nem Bursa Hungarica támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már
korábban megítélt támogatást.
Intézményi ösztöndíjrész
A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal azonos
rendben intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató
bankszámlájára.
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Deszk Község Önkormányzat
4/2021. (III. 16.) polgármesteri rendelete
Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről
Deszk Község Önkormányzat Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Deszk Község Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak
bizottságára, az általa és a társulások által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a
támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
2. § A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak
figyelembe vételével 2021. évre a 2. mellékletében határozza meg kötelezően ellátandó, önként
vállalt és államigazgatási feladatait.
3. A költségvetés címrendje
3. § A képviselő-testület az államháztartási törvényben foglaltak – valamint a pénzügyminiszter
tájékoztatójának – figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2021. évre az 1. mellékletben
foglaltak szerint határozza meg.
4. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja
4.§ (1) Deszk Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 10.830.658.667 forintban, kiadási főösszegét 10.830.658.667 forintban állapítja meg.
Kötelező önkormányzati feladatra 10.824.813.175 forint, önként vállalt feladatra 0 forintot,
államigazgatási feladatra 5.845.492 forintot állapít meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 6.168.012.392 Ft-ban, a
kiadási főösszegét 6.193.283.766 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 463.608.369 Ft-ban, a kiadási
főösszegét 2.142.387.776 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 4.199.037.906 Ft-ban és kiadások
főösszegét 2.494.987.125 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a tartalék összegét 50.417.776 forintban állapítja meg.
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(6)Az önkormányzati szintű költségvetés működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és
kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(7) Deszk Község Önkormányzata a 4. mellékletben összesített bevételi-kiadási kiemelt
előirányzatainak részletezését, az önkormányzat működési támogatásait a 16-19. melléklet, a
felhalmozási kiadásokat a 22. melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak (likviditás) teljesüléséről szóló ütemtervet a
23. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak várható adatait a 24.
melléklet tartalmazza.
(10) A többéves kihatással járó hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatását éves bontásban a 25.
melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
bemutatását a 26. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetésére vonatkozó hatásvizsgálatot a 27. melléklet tartalmazza.
5. Deszk Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire, gazdasági társaságára
vonatkozó rendelkezések
5.§ (1) Az önkormányzat intézményi szintű költségvetését a 6. melléklet tartalmazza, melynek
főösszege 2.873.215.830 forint. A működési bevételek főösszegét szintén 2.116.432.394 forintban,
a kiadások főösszegét 2.001.121.522 forintban, a felhalmozási kiadások bevételek főösszegét
454.280.369 forintban , a kiadások főösszegét 677.000,439 forintban határozza meg. A
finanszírozási bevételek összegét 302.503.067 forintban, a finanszírozási kiadások összegét
195.093.869 forintban határozza meg. A forráshiány összegét 0 forintban, a tartalék összegét
15.167.310 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 7. melléklet
tartalmazza, melynek főösszege 103.35.186 forint, mely összeg egyben a működési kiadások
főösszege is. A finanszírozási bevétele összege 80.211.217 forint.
(3) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézményi szintű költségvetésének főösszegét az 8.
melléklet tartalmazza, melynek főösszege 37.945.969 forint. A működési bevételek főösszege
1.450.000 forint felhalmozási bevétel főösszege 0 forint, a működési kiadások főösszege
37.786.069 forint és a felhalmozási kiadások főösszege 159.900 forint. A finanszírozási bevételek
összege 36.495.969 forint.
(4) A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 2 .
számú melléklet tartalmazza, melynek főösszege 17.445.700 forint. A működési kiadások összege
17.445.700 Ft, a finanszírozási bevételek összege 17.445.700 forint.
(5) Az önkormányzat finanszírozását (működési támogatás) igénylő intézmények költségvetését,
mint az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ, az SZKTT Közoktatási Intézmény 21. melléklet,
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi tervét a 20. melléklet tartalmazza.
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6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 0 Ft összegű forráshiányt
hagy jóvá. Az év közben felmerülő likviditási problémák megoldására – a bevételek befolyásának
időszakos jellegére tekintettel – költségvetési éven belül lejáró futamidejű likvidhitel felvételét
jóváhagyja.
6. A költségvetés végrehajtása
7.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet keretein belül az
önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, illetve tegyen intézkedéseket a
jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2)A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére,
azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás
szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási
előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.
(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a
költségvetési támogatások emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek
nem folynak be, nem teljesíthetőek.
(5) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül bevételi többletét az irányító
szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű
előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi többlet másik 50 %-át a költségvetési
szervek kötelesek átutalni az irányító szerv fizetési számlájára.
(6) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatási előirányzatai a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a pályázatok keretében foglalkoztatottakra
vonatkozóan a mindenkor hatályban lévő munka törvénykönyve alapján nyújtanak fedezetet.
Személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére állapítható meg kiadás, tartós
kötelezettség azonban nem vállalható.
(7) Költségvetési szervek jutalmat nem tervezhetnek, személyi juttatások megtakarításából arra
előirányzat képezhető. Személyi juttatások előirányzata, kizárólag a munkaadókat terhelő járulék
egyidejű módosításával történhet.
(8) Költségvetési szervek kiemelt előirányzatok között saját hatáskörű átcsoportosítást nem
végezhetnek, csak és kizárólag kiemelt előirányzaton belül.
(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási
számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, illetve rövid
lejáratú értékpapír vásárlására.
(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási
előirányzatának módosítására és a kiadási előirányzatok átcsoportosítására. Az előirányzatmódosítás, átcsoportosítás átvezetését első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb
az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetés
rendeletét módosítja. A költségvetésben előirányzatként nem szereplő, azonban pénzügyi
kihatással járó képviselői előterjesztés csak a forrás megjelölésével terjeszthető a képviselő-testület
elé.
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(11) Költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be
szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési
többlettámogatást igényel.
(12) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az
önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen
tájékoztatást ad.
(13) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendelettel egyidőben
hagyja jóvá.
8.§ (1) A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) és az önkormányzat közhasznú feladatok
ellátására külön szerződést köt a közhasznú megállapodás keretein belül. Az önkormányzat a
Nonprofit Kft. számára a közhasznú feladatok ellátásának fedezeteként jelen rendelet 20.
mellékletben meghatározott összegű működési támogatást nyújt. A támogatás folyósítására az év
folyamán havi részletekben, feladatellátással arányosan kerül sor.
(2) A Kft. ügyvezetője és a könyvvizsgáló az önkormányzati támogatás felhasználásáról, a
közhasznú feladatok végrehajtásáról írásban köteles számot adni a képviselő-testület előtt, első
alkalommal a féléves beszámoló után augusztus 25., éves beszámoló április 25. napjáig. A
felügyelő-bizottság a közhasznú társaság működése és gazdálkodásának ellenőrzése során
tapasztaltakról számol be félévente a Képviselő-testület előtt.
(3) Amennyiben a Nonprofit Kft. vállalkozási eredményt ér el, úgy annak felhasználásáról a
képviselő-testület dönt.
(4) A Kft. ügyvezetője, amennyiben a Nonprofit Kft-nek az önkormányzattal kötött közhasznú
szerződés összegének 10 %-át meghaladó 30 napon túli lejárt tartozása van és azt 1 hónapon
belül nem képes 30 nap alá leszorítani, köteles azt írásban a Polgármester, illetve a Felügyelő
Bizottság tudomására hozni.
9. §(1) Költségvetési előirányzatokból kulturális, közművelődési, sport, szabadidő sport, egyéb
támogatás jogcímen, kérelem útján igényelhető. Pénzeszköz átadás Pénzügyi, Ügyrendi- és
Kulturális Bizottsági, valamint képviselő-testületi döntést követően írásbeli megállapodással,
támogatási szerződéssel történhet. A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy
köteles igazolni, hogy köztartozásait maradéktalanul rendezte, illetve átütemezésről szerződést
kötött, illetve nem áll végrehajtási vagy felszámolási eljárás alatt. Természetes személy, jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére megállapított folyamatos
működését szolgáló támogatás, ha a határozat másképp nem rendelkezik, - 500 ezer forint értéken
felül – negyedévente, tárgynegyedév második hónapjának 15. napjáig történik. Időponthoz kötött
rendezvény, beruházás, felújítás esetében annak ütemezéséről támogatási szerződésben kell
rendelkezni. A kérelmek megállapítása, befogadása során összeférhetetlenség vizsgálata a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
történik.
(2) A támogatott szervezetnél a támogatás igény szerinti felhasználást a támogatási szerződésben
foglaltak alapján a kérelmében meghatározott célok megvalósítását követően 30 napon belül
részletes pénzügyi beszámolót nyújt be az Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja felé, melyet
a Pénzügyi, Ügyrendi- és Kulturális Bizottság ellenőrizhet.
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(3) Elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve támogatást nem célirányosan felhasználó
szervezetek, személyek részére újabb támogatás a kötelezettségszegést követő 1 évig nem ítélhető.
(4) Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségének a támogatási
cél objektív okok miatt történő meghiúsulása miatt nem tud eleget tenni, úgy vele szemben a (3)
bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak.
7. Kötelezettségvállalásra, bankszámlavezetésre vonatkozó szabályok
10.§ (1) Deszk Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa
felhatalmazott személy vállalhat.
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért,
valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(3) Deszki Polgármesteri Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző vagy az általa felhatalmazott
személy vállalhat. A Hivatal rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a
beszámolási kötelezettség teljesítéséért a jegyző a felelős.
(4) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár nevében kötelezettséget az intézmény igazgatója vagy
az általa felhatalmazott személy vállalhat. Az intézmény rendeletben meghatározottak szerinti
végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért az intézmény igazgatója a felelős.
(5) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a gazdasági vezető vagy az általa felhatalmazott személy
(Kormány rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező) jogosult.
(6) 200 ezer forintot elérő összegű kötelezettségvállalást minden esetben előzetesen írásba kell
foglalni.
(7) Az 1 millió forintot meghaladó szerződések megkötésére a polgármester és a költségvetési
szerv vezetője a képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult.
(8) Egy kötelezettségvállalásra vonatkozóan, ellenérték megfizetése 100 ezer forint összeget
meghaladóan készpénz átadásával nem teljesíthető.
(9) A gazdálkodás részletes szabályozását az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
8. Társulások és intézményeikre vonatkozó rendelkezések
11. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása konszolidált költségvetését a 9. számú melléklet
tartalmazza. A Képviselő-testület a Társulás intézményi (10. melléklet) szintű 2021. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.232.941.633 forint, a működési bevétel főösszege
2.574.508.381 forint, a kiadás főösszege 516.253.018 forint, a felhalmozási kiadás főösszege
341.064.234 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 658.433.252 forint, a kiadások
összege 2.375.624.381 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ intézményi szintű költségvetését
a 11. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Koordinációs Központ intézményi szintű 2021. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 240.971.929 forint, a működési bevétel főösszege
118.855.000 forint, a kiadási főösszege 240.209.929 forint, a finanszírozási bevételek összege
122.116.929 forintban határozza meg. A költségvetési hiány összege nulla forint.
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(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetését a 12. melléklet tartalmazza. A
Képviselő-testület az Óvodák 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 187.358.052
forint, a működési bevételek főösszege 4.348.868 forint, a kiadások főösszege 185.707.052 forint, a
felhalmozási kiadás főösszegét 1.651.000 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege
183.009.184 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű
költségvetését a 13. melléklet tartalmazza. A Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 169.118.196 forint, a működési bevételek főösszege 41.051.000 forint, a
kiadások főösszege 168.433.727 forint, a felhalmozási kiadások főösszegét 684.469 forintban
határozza meg. A finanszírozási bevételek összege 128.067.196 forint. A költségvetési hiány összege
nulla forint.
(5) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetését a 14. melléklet
tartalmazza. A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 2.850.054.856 forint összegben, a működési bevétel főösszege
884.696.135 forint, a kiadások főösszege 2.805.999.557 forint, a felhalmozási bevételek összegét
9.328.000 forintban, a felhalmozási kiadások összegét 44.055.299 forintban állapítja meg. A
finanszírozási bevétel összege 1.956.030.721 forint, a költségvetési hiány összege nulla forint.
12. § A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.
A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.194.202.441
forintban állapítja meg. A működési bevétel 403.746.645 forint, a kiadási főösszege 117.192.006
forint, a felhalmozási kiadások 1.077.010.435 forint és bevételek főösszege nulla forint. A
finanszírozási bevétel összege 790.455.796 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
9. A költségvetési szervek létszámkerete
13. § (1) Az önkormányzat és az intézmények, társulások által foglalkoztatottak létszámát, illetve
intézményenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete határozza meg.
(2) A költségvetési szervek a létszámkereten belül gazdálkodhatnak.
(3) A közfoglalkoztatottak létszámát az önkormányzati létszámkeret tartalmazza, a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatás szervezésére. A létszám-előirányzat éves kerete 6 fő.
(4) Az önkormányzat összesített létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 581,1 fő. Az
önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 587,1 fő.
10. Vegyes rendelkezések
14. § (1) Deszk Község Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, alszámláit a Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt. vezeti.
(2) A köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2019.
évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésben foglaltak alapján 2021. január 1-jétől 46.380 Ft.
(3) A köztisztviselő tárgyévre meghatározott illetménykiegészítésre jogosult, felső- és középfokú
iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-a.
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(4) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának mértékéről szóló
17/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet rendelkezik.
(5) A szociális ellátásokat a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete,
a gyermek és intézményi térítési díjakat az önkormányzat 22/1996. (XII. 18.) rendelete határozza meg.
(6) Deszk Község Önkormányzat a köztisztviselőit a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC.
törvény 61. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti,
és az 58. § (5) bekezdésben meghatározottak szerint nyújtandó bankszámla-hozzájárulás, melynek
szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. A cafetéria-juttatás 2021. évi kerete
(közalkalmazotti és munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetében) 200.000 Ft, a 2011. évi
CXCIX törvény alapján (közszolgálati törvény alapján foglalkoztatott köztisztviselők esetében)
231.900 Ft, a bankszámla- hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/hó.
(7) Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § meghatározott közvetett
támogatásokat az alábbiak szerint állapít meg:
a) Helyi adó mentesség, telekadó 1.814.780 forint,
b) Önkormányzati tulajdonú busz közösségi célú (térítés nélküli) használata Deszki intézmények, civil
szervezetek részére 450.000 forint.
(7a) Más jogcímen Deszk Község Önkormányzata nem állapít meg közvetett támogatást.
11. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január
1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Deszk Község Önkormányzatának
átmeneti gazdálkodásáról szóló 26/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete.

Király László
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző
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Deszk Község Önkormányzat címrendje

Cím Alcím

Költségvetési szerv neve

1.

Deszk Község Önkormányzata
Deszk Község Önkormányzata
Deszki Polgármesteri Hivatal
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
Oktatási Intézmények
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Szktt Koordinációs Központ
Szktt Óvodái
Szktt Szociális Szolgáltató Központ
Szktt Egyesített Szociális Intézmény
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.7.

1. számú

Deszk Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási
feladatai

2. számú

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

3. számú

Engedélyezett létszám

Sorszám

Intézmény
Polgármesteri Hivatal
Igazgatás
Település-üzemeltetés

1.
Művelődési Ház és Könyvtár
Szakdolgozó
Technikai
2.
Deszk Község Önkrományzata
Képviselő-testület
Védőnői szolgálat
Egyéb
Közfoglalkoztatott
3.
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
SZKTT Koordinációs Központ
SZKTT Egyesített Szociális Intézmény
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ
SZKTT Óvodái
4.

Engedélyezett létszám összesen

Közalkalmazottak/
MunkatörvényEgészségügyi
könyve
szolg. Jv.
Statisztikai állományi létszám (fő)

Köztisztviselők

Megbízás

Összesen

21,00
0,00
21,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2,00
2,00

0,00
0,00
0,00

21,00
2,00
23,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4,00
1,00
5,00

1,00
0,00
1,00

5,00
1,00
6,00

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

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

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

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

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

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

26,00
441,60
32,50
39,00
539,10

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

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

26,00
441,60
32,50
39,00
539,10

23,00

541,10

19,00

4,00

587,10

4. számú

1. Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése

Rovat megnevezése
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
23.
adó
24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Ingatlanok értékesítése (B52)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
48.
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

Eredeti
Ft
93 580 494
159 042 150
1 632 057 928
8 597 540
0
0
1 893 278 112
7 000 000
0
2 795 848 059
4 696 126 171
0
0
0
14 721 760
14 721 760
0
92 200 000
19 500 000
19 000 000
53 700 000
50 706 174
50 706 174
0
0
0
142 906 174
1 000 000
500 000
0
500 000
1 000 000
0
372 167 665
9 750 000
10 000 000
576 263 110
140 616 787
67 145 330
375 000
4 597 108
1 180 915 000
0
0
0
0
0
0
4 682 681
0
4 682 681

4. számú

1. Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése

50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

6 040 351 786

4. számú

1. Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése

51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
65. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok (K513)
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

1 788 763 251
26 412 264
1 815 175 515
297 818 343
428 982 256
38 571 544
813 975 833
36 071 718
379 331 985
1 696 933 336
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
7 132 652

82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

7 096 511 355

83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

0
1 056 159 569
0
2 360 524 434
0
2 360 524 434

88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

3 416 684 003

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0
0
2 360 524 434
0
2 360 524 434

93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

2 360 524 434

Költségvetés főösszege

0
0
40 000 000
1 836 861 242
10 750 000
1 793 111 242
0
62 531 246
1 946 525 140
1 247 418 406
85 633 795
4 006 820
0
0
0
4 006 820

9 457 035 789

5. számú

Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
23.
adó
24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Ingatlanok értékesítése (B52)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
48.
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

Eredeti
Ft
93 580 494
159 042 150
1 632 057 928
8 597 540
0
0
1 893 278 112
7 000 000
0
60 254 728
1 960 532 840
0
0
0
14 721 760
14 721 760
0
92 200 000
19 500 000
19 000 000
53 700 000
50 706 174
50 706 174
0
0
0
142 906 174
1 000 000
500 000
0
500 000
1 000 000
0
1 550 000
2 000 000
10 000 000
891 000
0
50 000
2 097 108
16 588 108
0
0
0
0
0
0
4 682 681
0
4 682 681

5. számú

Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése

50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

2 140 431 563

5. számú

Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése

51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
65. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok (K513)
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)
82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

141 856 824
18 811 264
160 668 088
25 234 564
10 700 000
5 180 000
54 321 814
0
18 968 335
89 170 149
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
7 132 652
0
0
40 000 000
1 793 111 242
0
1 793 111 242
0
27 280 780
1 867 524 674
229 394 971
458 070
4 006 820
0
0
0
4 006 820
2 379 457 336

83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

0
239 025 773
0
101 739 859
0
101 739 859

88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

340 765 632

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0
0
101 739 859
0
101 739 859

93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

101 739 859

Költségvetés főösszege
Költségvetés főösszege Szktt finanszírozás nélkül

2 481 197 195
702 199 151

6. számú

1.1. Deszk Község Önkormányzat költségvetése

Rovat megnevezése
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
23.
adó
24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Ingatlanok értékesítése (B52)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
48.
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)
50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

Módosított

Eredeti
Ft
93 580 494
159 042 150

Ft
93 580 494
159 161 603

1 632 057 928

1 633 296 420

8 597 540

8 597 540
13 274 415

1 893 278 112

1 907 910 472

7 000 000

7 000 000

36 477 640
1 936 755 752

36 477 640
1 951 388 112

14 721 760
14 721 760

449 597 688
449 597 688

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

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

50 706 174

50 706 174

0

0

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

0
0
142 906 174
1 000 000
500 000
0
500 000
1 000 000
0
1 300 000
2 000 000
10 000 000
3 779 528
1 911 472

50 000
2 097 108
16 338 108
0
0

50 000
2 097 108
21 138 108
0
0

0

0

0

0

0

0

4 682 681

4 682 681

4 682 681

4 682 681

2 116 404 475

2 570 712 763

6. számú

1.1. Deszk Község Önkormányzat költségvetése

51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
65. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok (K513)
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)
82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

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

35 017 125
17 805 552
52 822 677
8 395 455
8 700 000
5 076 000
61 223 891

3 000 000
3 000 000
7 132 652

24 060 144
99 060 035
0
0
0
0
0
2 200 000
2 200 000
35 071 274

0

40 500

0

20 000

40 000 000
1 793 111 242
1 793 111 242

40 000 000
1 748 344 271
0
1 748 344 271

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

15 167 310
1 838 643 355
658 386 408
16 801 502

4 006 820

1 812 529

0
0
0
4 006 820

0
0
0
1 812 529

2 241 314 616

2 678 121 961

83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

0
226 650 000
0
0
0
0

88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

226 650 000

302 503 067

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0
0
101 739 859
0
101 739 859

75 731 125
119 362 744
0
195 093 869

93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

101 739 859

195 093 869

2 343 054 475

2 873 215 830

Költségvetés főösszege

226 771 942
75 731 125

75 731 125

7. számú

1.2.
Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
22 577 088
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
22 577 088
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
13. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi
23.
iparűzési adó

0
0

0

24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Immateriális javak értékesítése (B51)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
48.
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

0
0

0

0

0

0

7. számú

1.2.
Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

7. számú

1.2.
Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése
50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

22 577 088

51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
68.
államháztartáson kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok (K513)
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

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

81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)
82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)
83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)
88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)
89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)
93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)
Költségvetés főösszege

750 000
1 765 000

0

0

0
102 164 455
6 500 000
73 087 367
73 087 367
79 587 367
0
0
0
102 164 455

8. számú

1.3. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti
Ft

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
23.
adó

0

1 200 000
1 200 000

0
0

0

24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Immateriális javak értékesítése (B51)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
48.
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0
0

0
250 000
0

250 000

0

0

0

8. számú

1.3. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

1 450 000

8. számú

1.3. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok (K513)
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)
82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)
83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)
88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

20 363 824
1 080 800
21 444 624
3 373 641
1 300 000
60 000
8 500 000
1 300 000
11 160 000

0

0

0
35 978 265
5 875 773
28 652 492
28 652 492
34 528 265

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

Költségvetés főösszege

35 978 265

. számú melléklet

Rovat megnevezése

Elemi
Ft

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
23.
adó

0

0

0

24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Ingatlanok értékesítése (B52)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
48.
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)
50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

0
0

0

0

0

0

0
0

. számú melléklet

51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
65. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok (K513)
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

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

82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

17 445 700

1 502 000
3 487 600

0

0

0

83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

17 445 700
0
17 445 700

88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

17 445 700

0

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

Költségvetés főösszege

0
0

17 445 700

. számú melléklet

Szolidalitási hj

Népművészetért

Neak, 1%

17 152 745 Pályázat:műk,felhal
14721760

beruházás

2 430 985

!
!

5 769 042 Népművészetért

. számú melléklet

Szolidalitási hj

4006820
207504673

Népművészetért

211511493
Mihály-ép
Mihály-Ép ?
kisajátítás ?
4400000
8 042 523
Cinema 2020 3778250
1 354 322
B&B99
6219600
9 396 844

Vikor pály

-1446326

. számú melléklet

. számú melléklet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

9.számú

Módosított

Eredeti
Ft

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
23.
adó
24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Immateriális javak értékesítése (B51)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

Ft
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

2 704 724 891
2 704 724 891
0

2 832 010 697
2 832 010 697
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

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

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

0

0

0

0
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Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)
48.

9.számú

0

0

0
0

9 328 000
9 328 000

50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

3 496 173 578

3 632 787 384

51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

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

1 757 448 123
7 601 000
1 765 049 123
289 612 916
418 053 427
33 241 544
759 254 896
6 169 718
524 094 092
1 740 813 677
0
0
0
0
17 100
0
17 100
0

0

0

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

0
109 959 467
600 000
0
0
11 151 000
121 110 467
102 412 223
285 804 779

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

3 522 851 578

4 304 820 285

83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

0
26 678 000
2 258 784 575
0
2 258 784 575

0
672 032 901
2 375 624 381
0
2 375 624 381

88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

2 285 462 575

3 047 657 282

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0
2 258 784 575
0
2 258 784 575

93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

2 258 784 575

2 375 624 381

5 781 636 153

6 680 444 666

81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8)

Költségvetés főösszege

2 375 624 381
2 375 624 381

10. számú

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti
Ft

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
23.
adó

0
0
0

2 454 311 575
2 454 311 575

0
0
0

0

24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Immateriális javak értékesítése (B51)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
48.
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0
0

0

4 600 000
800 000
25 000
2 500 000
7 925 000

0

0

0

10. számú
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50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

2 462 236 575

10. számú
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51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8)
82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)
83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)
88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

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

0

33 600 000
600 000

11 151 000
44 751 000
2 921 000
0

0
230 130 000
26 678 000
0
0
26 678 000

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0
2 258 784 575

93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

2 258 784 575

Költségvetés főösszege

2 258 784 575

2 488 914 575

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ költségvetése

Rovat megnevezése
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
23.
adó

11. számú

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0
0

0
0

4 950 000
4 950 000

4 950 000
4 950 000

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

73 749 000
0
15 200 000
24 956 000

73 749 000
0
15 200 000
24 956 000

113 905 000

113 905 000

0

0

0

0

24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Immateriális javak értékesítése (B51)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ költségvetése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

11. számú

48.

0

0

118 855 000

118 855 000

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

93 698 334
0
93 698 334
14 341 355
69 616 750
350 000
25 813 500

36 389 990
132 170 240

36 389 990
132 170 240

0

0

0
762 000
0

0
762 000
0

0

0

82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

236 790 158

240 971 929

83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

117 935 158

194 643
121 922 286

117 935 158

121 922 286

88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

117 935 158

122 116 929

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K9)

0
0

0
0

0

0

93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

236 790 158

240 971 929

50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)
51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok (K513)
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

Költségvetés főösszege

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetése

Rovat megnevezése
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
23.
adó

12.számú

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0

0

2 405 868
2 405 868

2 405 868
2 405 868

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

1 530 000
413 000

1 530 000
413 000

1 943 000

1 943 000

0

0

0

0

24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó B(406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Immateriális javak értékesítése (B51)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

12.számú

48.

0

0

4 348 868

4 348 868

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

131 277 694
60 000
131 337 694
22 883 358
3 420 000
823 000
19 988 000
250 000
7 005 000
31 486 000

0

0

0
1 651 000
0

0
1 651 000
0

0

0

82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

185 584 054

187 358 052

83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

181 235 186
0
181 235 186

1 773 998
181 235 186
0
181 235 186

88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

181 235 186

183 009 184

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

0

0

0

93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

185 584 054

187 358 052

50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)
51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok (K513)
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

Költségvetés főösszege

Szegedi Kistérség Többcélú Tárulása Szociális Szolgáltató Központ költségvetése

Rovat megnevezése
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)(B1)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
23.
adó

13. számú

Eredeti

Módosított

Ft

Ft

0

0

0

0

16 000 000
16 000 000

17 265 000
17 265 000

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
16 100 000
3 786 000
3 900 000

0
16 100 000
3 786 000
3 900 000

23 786 000

23 786 000

0

0

0

0

24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Immateriális javak értékesítése (B51)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

Szegedi Kistérség Többcélú Tárulása Szociális Szolgáltató Központ költségvetése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

13. számú

48.

0

0

50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

39 786 000

41 051 000

51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok (K513)
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

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

94 861 296
2 121 000
96 982 296
15 824 900
6 606 211
1 476 000
33 762 877
2 019 000
11 762 443
55 626 531

0

0

0
600 000
0

0
684 469
0

0

0

82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

159 143 000

169 118 196

83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

119 357 000

338 775
127 728 421

119 357 000

127 728 421

88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

119 357 000

128 067 196

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0
0

0
0

0

0

93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

159 143 000

169 118 196

81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

Költségvetés főösszege

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetése

Rovat megnevezése

14. számú

Eredeti
Ft

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3.
(B113)
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről (B14)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről (B15)
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről (B23)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről (B24)
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0
0
0

227 057 448
227 057 448

0
0
0

0

23. ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)
36. Ellátási díjak (B405)
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
39. Kamatbevételek (B408)
40. Egyéb működési bevételek (B41)
41. Működési bevételek (=33+…+40) (B4)
42. Immateriális javak értékesítése (B51)
43. Részesedések értékesítése (B54)
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről (B64)
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0
0

0
3 500 000
3 150 000
543 433 110
30 561 247
63 245 330

643 889 687

0

0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

14. számú

48.

50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)
51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
52. Külső személyi juttatások (K12)
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2)
55. Készletbeszerzés (K31)
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)
57. Szolgáltatási kiadások (K33)
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
60. Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)
61. Családi támogatások (K42)
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)
67. Elvonások befizetések (K502)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre (K508)
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok (K513)
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)
76. Beruházások (K6)
77. Felújítások (K7)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
78.
kívülre (K86)
79. Lakástámogatás (K87)
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0
870 947 135
1 340 872 907
5 420 000
1 346 292 907
221 661 327
336 455 506
16 729 544
520 307 519
3 802 718
245 700 120
1 122 995 407

0

0
7 469 000
12 785 725

0

82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

2 711 204 366

83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
84. Maradvány igénybevétele (B813)
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)
86. Betétek megszüntetése (B817)
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

1 840 257 231

88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

1 840 257 231

1 840 257 231

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0
0

93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

Költségvetés főösszege

0

2 711 204 366

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetése

Módosított
Ft

0
0
0

240 806 448
240 806 448

0
0
0

0

0
0

0
3 500 000
3 150 000
543 433 110
30 561 247
63 245 330

643 889 687

0

0
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9 328 000
9 328 000
894 024 135
1 437 610 799
5 420 000
1 443 030 799
236 563 303
336 410 466
16 729 544
520 307 519
3 802 718
249 138 108
1 126 388 355

17 100
17 100

0
12 546 905
31 508 394

0
2 850 054 856
11 292 233
1 944 738 488
1 944 738 488
1 956 030 721
0
0
0
0
2 850 054 856

14. számú

15. számú

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti
Ft

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
9.
államháztartáson belülről
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.
államháztartáson belülről
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)
18. Vagyoni tipusú adók (=19+…+21)
19. ebből: építményadó
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója
21. ebből: telekadó
22. Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési
23.
adó
4.
5.
6.
7.

0

30 868 440
30 868 440

0
0
0

0

24. ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
25. Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
27. Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31)
29. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
30. ebből: környezetvédelmi bírság
31. ebből: egyéb bírság
32. Közhatalmi bevételek (=27+28)
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)
35. Közvetített szolgáltatások értéke
36. Tulajdonosi bevételek
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó
38. Általános forgalmi adó visszatérítése
39. Kamatbevételek
40. Egyéb működési bevételek
41. Működési bevételek (=33+…+40)
42. Immateriális javak értékesítése
43. Részesedések értékesítése
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45. Felhalmozási bevételek (=42+...+44)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
46.
államháztartáson kívülről
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
48.
államháztartáson kívülről
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)
50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)

0
0

0
293 368 665

79 209 540
300 000
372 878 205

0

0

0
403 746 645

15. számú

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése

51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
52. Külső személyi juttatások
53. Személyi juttatások összesen (=51+52)
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
55. Készletbeszerzés
56. Kommunikációs szolgáltatások
57. Szolgáltatási kiadások
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
60. Dologi kiadások (=55+…+59)
61. Családi támogatások
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások
65. Egyéb nem intézményi ellátások
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65)
67. Elvonások befizetések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
68.
kívülre
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik
73. ebből: társadalombiztosítás
74. Tartalékok
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74)
76. Beruházások
77. Felújítások
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
78.
államháztartáson kívülre
79. Lakástámogatás
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)
82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)

0
0
0
0
150 000
500 000
30 000 000
52 292 540
82 942 540

0

10 150 000
10 150 000

24 099 466
34 249 466
1 004 620 435
72 390 000

0
1 194 202 441

83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
84. Maradvány igénybevétele
85. Központi, irányító szervi támogatás
86. Betétek megszüntetése
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)

0
790 455 796

88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83)

790 455 796

0

89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)

0

93. Finanszírozási kiadások (=85+88)

0

Költségvetés főösszege

0

1 194 202 441

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi tervének módosítási javaslata

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

Működési
100 000
600 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
4 000 000
6 500 000
10 000
300 000
400 000
2 000 000
2 000 000
40 000 000
61 910 000
3 300 000
4 000 000
150 000
900 000
1 500 000
3 000 000
500 000
202 000
1 500 000
400 000
600 000
2 500 000
500 000
2 100 000
5 600 000
80 000
585 000
500 000
21 500 000
900 000
520 000
400 000
4 100 000
2 400 000
400 000
2 000 000
7 000
1 000
250 000
1 400 000

Felhalmozási

0
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Összesen
100 000
600 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
4 000 000
6 500 000
10 000
300 000
400 000
2 000 000
2 000 000
0
40 000 000
0
61 910 000
3 300 000
4 000 000
150 000
900 000
1 500 000
3 000 000
500 000
202 000
1 500 000
0
400 000
0
600 000
2 500 000
500 000
2 100 000
5 600 000
0
80 000
585 000
500 000
0
21 500 000
900 000
520 000
0
400 000
4 100 000
0
2 400 000
400 000
2 000 000
7 000
1 000
0
250 000
1 400 000

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi tervének módosítási javaslata

Fizetett banki kamat
Összesen:

115 000
61 910 000

0

20. számú

115 000
61 910 000

Deszk Község Önkormányzat Szktt által működtetett szociális és köznevelési intézményeinek költségvetése

Szociális ellátás Deszk
Sorszám

Előirányzat eredeti

ebből: intézmény közvetlen támogatása

3.
4.

ebből:állami támogatás
ebből:hozzájárulás (1-2-3)
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek összesen
Felhalmozási bevételek összesen
Működési célú átvett pénzeszközök
összesen
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
összesen
Finanszírozási bevételek összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
összesen
Beruházások összesen
Felújítások összesen
Egyéb felhalmozási célú kiadások
összesen
Finanszírozási kiadások összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

száma

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről összesen

2.

5.

Gyermekétkeztetés (iskolai) Deszk

Rovat

megnevezése
1.

21. számú

B1

2 021

32 090 853

Előirányzat eredeti

2 020

26 461 808

82,46%

-

9 652 000

7 076 440

-

-

8 731 840
920 160

10 905 631
-3 829 191

-

-

6 350 000
-

5 715 000
-

17 402 036
9 059 772

B2

-

-

B3
B4
B5

3 055 000
-

3 050 000
-

B6

-

-

-

-

B7

-

-

-

-

B8
B1-8
K1

35 145 853
23 355 027

29 511 808
18 953 842

83,97%
81,16%

16 002 000
-

12 791 440
-

K2

4 223 826

3 136 966

74,27%

-

-

K3
K4

7 567 000
-

7 421 000
-

98,07%

16 002 000
-

12 791 440
-

K5

-

-

-

-

K6
K7

-

-

-

-

K8

-

-

-

-

35 145 853
16 188 621

29 511 808
9 059 772

16 002 000
920 160

12 791 440
-3 829 191

1 349 051,75

754 981,00

76 680,00

-319 099,25

K9
K1-9

109,43%
55,96%

2 021

15 902 232
16 188 621

2021. évre fizetendő önkormányzati hozzájárulás
2021. évben havonta fizetendő hozzájárulás

2 020

2021/2020
%

99,84%

83,97%
-

Deszk Község Önkormányzat Szktt által működtetett szociális és köznevelési intézményeinek költségvetése

keztetés (iskolai) Deszk

2021/2020
%

Óvodai nevelés, működtetés
Deszk

Előirányzat eredeti

2 020

73,32%

124,89%
-416,14%

90,00%

79,94%

79,94%

79,94%
-

Deszk összesen

2021/2020
%

2 021

Előirányzat eredeti

2 020

81 603 323

68 858 348

-

-

64 867 964
16 735 359

59 975 731
8 882 617

-

-

2 419 000
-

1 943 000
-

-

84,38%

2021/2020
%

2 021

83,02%

123 346 176

102 396 596

-

-

89 502 036
33 844 140

88 283 398
14 113 198

-

-

11 824 000
-

10 708 000
-

-

-

-

-

-

-

-

84 022 323
51 943 856

70 801 348
42 338 156

84,26%
81,51%

135 170 176
75 298 883

113 104 596
61 291 998

83,68%
81,40%

9 932 467

7 527 192

75,78%

14 156 293

10 664 158

75,33%

21 642 000
-

20 936 000
-

96,74%

45 211 000
-

41 148 440
-

91,01%

-

-

-

-

504 000
-

-

504 000
-

-

-

-

-

-

84 022 323
16 735 359

70 801 348
8 882 617

135 170 176
33 844 140

113 104 596
14 113 198

83,68%
41,70%

1 394 613,25

740 218,08

2 820 345,00

1 176 099,83

41,70%

92,46%
53,08%

80,32%

0,00%

84,26%
-

98,64%
41,70%

90,56%

0,00%
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Működési támogatás

Jogcím
mennyiségi egység
Mutató
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján info
elismert hivatali létszám
10,88
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása
(székhelynél)
fő
I.1.1.2. Településüzemeltetés -zöldterület-gazdálkodás
támogatása
hektár
25200
I.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

fő

I.1.1.4 Településüzemeltetés - köztemető támogatása

fő

I.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

fő

I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

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

fő
köbméter
ki- és belépési adatok
fő

42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) forint

16. számú

Működési támogatás

Ft

RMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
k támogatása
59 568 000
59 568 000
7 675 920
10 272 000
100 000
5 098 874
10 697 400
168 300
0
0
93 580 494
7 132 652
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A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Jogcím
Mutató
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a
1.2.1.1.
nyolc órát
fő
97 400
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri
1.2.1.2.
el a nyolc órát, de eléri a hat órát
fő
48 700
1.2.2.1.
pedagógusok átlagbéralapú támogatása
fő
4 861 500
1.2.2.2.
pedagógusok átlagbéralapú támogatása
fő
2 430 750
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
1.2.3.1.1.1.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
432 000
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.1.1.1.2. kiegészítő támogatása
fő
1 611 000
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
1.2.3.1.1.2.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
520 000
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.1.1.2.2. kiegészítő támogatása
fő
1 820 000
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
1.2.3.1.2.1.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
216 000
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.1.2.1.2. kiegészítő támogatása
fő
805 500
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
1.2.3.1.2.2.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
260 000
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.1.2.2.2. kiegészítő támogatása
fő
910 000
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
1.2.3.2.1.1.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
396 000
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.2.1.1.2. kiegészítő támogatása
fő
1 476 750
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
1.2.3.2.1.2.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
476 667
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.2.1.2.2. kiegészítő támogatása
fő
1 668 333
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
1.2.3.2.2.1.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
198 000
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.3.2.2.1.2. kiegészítő támogatása
fő
738 375
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
1.2.3.2.2.2.1. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
fő
238 334
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ZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Fajlagos

Ft

NYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
218,0

21 233 200

0,0
19,3
0,0

0
93 826 950
0

3,0

1 296 000

0,0

0

0,0

0

1,0

1 820 000

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0
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A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA
Jogcím megnevezése
Mutató
Fajlagos
Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA

1.3.1.
1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.1.
1.3.2.3.2.
1.3.2.4.1.
1.3.2.4.2.
1.3.2.4.3.
1.3.2.5.
1.3.2.6.1.
1.3.2.6.2.

1.3.2.6.3.

1.3.2.6.4.
1.3.2.7.1.

1.3.2.7.2.

1.3.2.7.3.

1.3.2.7.4.
1.3.2.8.1.

1.3.2.8.2.

1.3.2.8.3.

1.3.2.8.4.
1.3.2.9.1.

1.3.2.9.2.

1.3.2.9.3.

A települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása forint
Család- és gyermekjóléti szolgálat
Család- és gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás
Szociális étkeztetés - társulás által történő
feladatellátás
Szociális segítés
Személyi gondozás - önálló feladatellátás
Személyi gondozás - társulás által történő
feladatellátás
Falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás összesen
Időskorúak nappali intézményi ellátása önálló feladatellátás
Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő
időskorúak nappali intézményében ellátottak önálló feladatellátás

4 100 000
3 650 000
66 360

0

111 520 000
0
0

fő
fő
fő

72 996
25 000
363 000

1 862
30
0

135 918 552
750 000
0

fő

471 900

242

114 199 800

4 479 000

168

62 706 000

fő

217 000

0

0

fő

325 500

368

119 784 000

fő

130 200

0

0

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

195 300

0

0

732 000

0

0

fő

805 200

44

35 428 800

fő

439 200

0

0

fő

483 120

0

0

fő

732 000

0

0

fő

805 200

0

0

fő

439 200

0

0

fő

483 120

0

0

fő

375 000

0

0

fő

450 000

0

0

fő

225 000

0

0

fő

270 000

0

0

fő

375 000

0

0

fő

450 000

60

27 000 000

Fogyatékos személyek nappali intézményi
ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő
fogyatékos nappali intézményben ellátottak önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő
fogyatékos nappali intézményben ellátottak társulás által történő feladatellátás
Demens személyek nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás
Demens személyek nappali intézményi
ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő
demens nappali intézményben ellátottak önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő
demens nappali intézményben ellátottak társulás által történő feladatellátás
Pszichiátriai betegek nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás
Pszichiátriai betegek nappali intézményi
ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő,
nappali intézményben ellátott pszichiátriai
betegek - önálló feladatellátás

1.3.2.10.1.

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

1.3.2.10.2.

Szenvedélybetegek nappali intézményi
ellátása - társulás által történő feladatellátás

1.3.2.9.4.

számított létszám
számított létszám
fő

11 785 000

működési hó

18. számú

1.3.2.10.3.

1.3.2.10.4.
1.3.2.11.1.
1.3.2.11.2.

1.3.2.11.3.
1.3.2.12.1.
1.3.2.12.2.

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

1.3.2.13.6.
1.3.2.13.7.

1.3.2.13.8.
1.3.2.13.9.
1.3.2.14.1.
1.3.2.14.2.
1.3.2.15.1.1.
1.3.2.15.1.2.
1.3.2.15.2.1.
1.3.2.15.2.2.
1.3.3.1.1.
1.3.3.1.2.
1.3.3.2.
1.3.4.1.
1.3.4.2.

1.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő,
nappali intézményben ellátott
szenvedélybetegek - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő,
nappali intézményben ellátott
szenvedélybetegek - társulás által történő
feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása önálló feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
által kijelölt intézmény
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás
Családi bölcsőde - társulás által történő
feladatellátás
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján
befogadást nyert napközbeni
gyermekfelügyelet
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló
feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos
férőhely - önálló feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló
feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos
férőhely - önálló feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által
történő feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos
férőhely - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás
által történő feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos
férőhely - társulás által történő feladatellátás
Kizárólag lakhatási szolgáltatás
Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás
Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás
Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók bértámogatása
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű
Bölcsődei üzemeltetési támogatás
Bértámogatás
Intézményüzemeltetési támogatás
A települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
-ebből Szktt
-ebből Deszk

fő

225 000

0

0

fő

270 000

0

0

fő

251 100

0

0

fő

301 320

60

18 079 200

10 065 900
758 000

1
0

10 065 900
0

fő

985 400

0

0

fő

379 000

0

0

férőhely

601 350

0

0

férőhely

601 350

0

0

férőhely

601 350

0

0

férőhely

601 350

0

0

férőhely

661 485

54

35 720 190

férőhely

661 485

33

21 829 005

férőhely

661 485

50

33 074 250

férőhely
férőhely
működési hó
feladategység
működési hó
feladategység
működési hó
feladategység

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

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

fő
fő
forint
fő
forint

5 100 000
4 260 000

1,4
8,8

4 234 040
0

119,00

7 140 000
37 488 000
6 833 000
503 850 760
282 092 000

0

0

engedélyes
fő

forint

1 575 264 457
1 563 479 457
11 785 000

19. számú

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA
Jogcím

Mutató

Ft

1.4.1. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás

fő

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

forint

1.4.2.

1.4.

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

étkezési adag

2 376 000

39 370 320

0

17 106 117

513

317 034

56 793 471
56 476 437
317 034

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.5.

Települési önkormányzatok nyilvános
könyvtári és a közművelődési
feladatainak támogatása
forint

1.5.

A települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása

8 597 540
2170

8 597 540

Deszk Község Önkormányzat konszolidált felhalmozási célú kiadásai

Sorszám

Megnevezés

1.

SZKTT Egyesített Szociális Intézmény - Fésű utcai telehelyén
gyógyszeradagoló - tetőcsere
SZKTT Egyesített Szociális Intézmény - Kapisztrán u-60. salétrom mentesítés, belső vakolat javítás- festés

2.
3.

SZKTT Idősek nappali ellátása Kaszás utca 19.

4.

SZKTT Idősek nappali ellátása Alsókikötősor 5.

5.

SZKTT Idősek nappali ellátása Gáspár Z. utca 8.

6.

SZKTT Idősek nappali ellátása Kereszttöltés utca 29/B

7.

SZKTT Idősek nappali ellátása Dáni János utca 2-4.

8.

SZKTT Idősek nappali ellátása Kossuth Lajos sgt. 115.

9.

SZKTT Idősek nappali ellátása Bölcs utca 11.

10.

SZKTT Idősek nappali ellátása Kálvária sgt. 45.
Szktt összesen
A KEOP-C pályázat során beszerzett, üzemeltetésre átadott
járművek és eszközök felújítása
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
összesen
Helyi turizmus fejlesztése Deszken
"Faluház felújítása Deszken"
Régi Iskola foglalkoztató
Deszk összesen
Felújítás összesen

1.

1.
2.
3.

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

13.
14.
15.
16.
17.
18.

"2x12 férőhelyes bölcsőde létesítése Deszken"
"Faluház felújítása Deszken"
Erdő kisajátítás (külterület 039 hrsz)
Településrendezési terv
Moziterem
Térburkolás (Mihály-Ép)
Művelődési Ház
Csapadék- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése
Deszken
Informatikai és egyéb eszközök beszerzése
Deszk összesen

SZKTT- Egyesített Szociális Intézmény kisértékű tárgyi
eszköz
SZKTT- Szociális Szolgáltató Központ - kis értékű
tárgyi eszköz
SZKTT- Óvodái
SZKTT - Koordinációs Központ
SZKTT - kis értékű tárgyi eszköz
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen

Pályázati azonosító

22. számú

Önerő %
100
100

TOP-6.6.2-16-SG1-201700001
TOP-6.6.2-15-SG1-201700002
TOP-6.6.2-15-SG1-201700003
TOP-6.6.2-15-SG1-201700004
TOP-6.6.2-15-SG1-201700005
TOP-6.6.2-15-SG1-201700006
TOP-6.6.2-15-SG1-201700007
TOP-6.6.2-16-SG1-201700008
KEOP-1.1.1/C/13-20130004

VP6-19.2.1-21-B1-17
MFP-FHF/2020

TOP-1.4.1-19-CS1-201900005
MFP-FHF/2020

TOP-2.1.3-16-CS1-202100030

100

50
100
100

0
0
100
100
100
100

100
100

100
100

100
100
100

Deszk Község Önkormányzat konszolidált felhalmozási célú kiadásai

19.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tárulás
területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre.

20.
21.
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
összesen
Beruházás összesen
Népművészetért Alapítvány
Felhalmozás összesen

22. számú

KEHOP-3.2.1.-152016-00006
29

Deszk Község Önkormányzat konszolidált felhalmozási célú kiadásai

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat
5 120 640

5 120 640

7 665 085

26 387 754

0

20 771 288

0

24 374 560

0

22 701 090

0

20 989 090

0

13 031 967

0

22 313 860

0

23 616 840

0
12 785 725

106 497 690
285 804 779

72 390 000

72 390 000

72 390 000
458 070
0
0
458 070
85 633 795

72 390 000
458 070
15 863 432
480 000
16 801 502
374 996 281

193 468 646
13 577 957
4 400 000
6 219 600
3 778 250
7 950 518
0

328 344 574
0
4 400 000
6 219 600
3 778 250
7 950 518
159 900

0
0
229 394 971

300 000 000
7 533 466
658 386 308

7 469 000

12 546 905

600 000
1 651 000
762 000
2 921 000

684 469
1 651 000
762 000
86 767 849

13 403 000

102 412 223

22. számú

Deszk Község Önkormányzat konszolidált felhalmozási célú kiadásai

1 004 620 435

1 004 620 435

1 004 620 435
1 247 418 406
4 006 820
1 337 059 021

1 004 620 435
1 765 418 966
1 812 529
2 142 227 776

22. számú

forint
Megnevezés
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok és
szociális hj adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni
jutt.
Egyéb működési
célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási
célú kiadások
Költségvetési
kiadások
Finanszírozási
kiadások
Mindösszesen
Bevételek
Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről
Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson
belülről
Termékek és
szolgáltatások adói
Közhazalmi
bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási
bevételek
Működési célú
átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú
átvett pénzeszközök
Költségvetési
bevételek
Finaszírozási
bevételek
Előző havi záró
állomány
Mindösszesen
Havi záró
pénzállomány

Előirányzat

január

február

március

Deszk Község
Önkormányzatának
felhasználási
keretterve
április
május
június előirányzat
július
augusztus

október

szeptember

novnovember

december

24.. számú
Összesen

1 815 175 515

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

1 815 175 515

297 818 343
1 696 933 336

24 818 195
141 411 111

24 818 195
141 411 111

24 818 195
141 411 111

24 818 195
141 411 111

24 818 195
141 411 111

24 818 195
141 411 111

24 818 195
141 411 111

24 818 195
141 411 111

24 818 195
141 411 111

24 818 195
141 411 111

24 818 195
141 411 111

24 818 195
141 411 111

297 818 343
1 696 933 336

3 000 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

1 946 525 140
1 247 418 406
85 633 795

162 210 428
103 951 534
7 136 150

162 210 428
103 951 534
7 136 150

162 210 428
103 951 534
7 136 150

162 210 428
103 951 534
7 136 150

162 210 428
103 951 534
7 136 150

162 210 428
103 951 534
7 136 150

162 210 428
103 951 534
7 136 150

162 210 428
103 951 534
7 136 150

162 210 428
103 951 534
7 136 150

162 210 428
103 951 534
7 136 150

162 210 428
103 951 534
7 136 150

162 210 428
103 951 534
7 136 150

1 946 525 140
1 247 418 406
85 633 795

4 006 820

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

4 006 820

7 096 511 355

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

7 096 511 355

2 360 524 434
9 457 035 789

196 710 370
788 086 316

196 710 370
788 086 316

196 710 370
788 086 316

196 710 370
788 086 316

196 710 370
788 086 316

196 710 370
788 086 316

196 710 370
788 086 316

196 710 370
788 086 316

196 710 370
788 086 316

196 710 370
788 086 316

196 710 370
788 086 316

196 710 370
788 086 316

2 360 524 434
9 457 035 789

4 696 126 171

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

4 696 126 171

14 721 760

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

14 721 760

142 906 174

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

142 906 174

1 000 000

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

1 000 000

1 180 915 000

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

1 180 915 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 682 681

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

4 682 681

6 040 351 786

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

6 040 351 786

2 202 602 653

183 550 221

183 550 221

183 550 221

183 550 221

183 550 221

183 550 221

183 550 221

183 550 221

183 550 221

183 550 221

183 550 221

183 550 221

2 202 602 653

1 214 081 350 1 214 081 350 1 112 907 904
9 457 035 789 1 900 994 220 1 799 820 774

1 112 907 904
1 799 820 774

1 011 734 458
1 698 647 328

1 011 734 458
1 698 647 328

910 561 012
1 597 473 882

910 561 012
1 597 473 882

809 387 567
1 496 300 436

809 387 567
1 496 300 436

708 214 121
1 395 126 991

708 214 121
1 395 126 991

607 040 675
1 293 953 545

1 214 081 350
9 457 035 789

1 112 907 904 1 112 907 904

1 011 734 458

1 011 734 458

910 561 012

910 561 012

809 387 567

809 387 567

708 214 121

708 214 121

607 040 675

607 040 675

0
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Deszk Község Önkormányzata konszolidált kiemelt előirányzatai

Bevételek

2021

2022

2023

Finanszírozási kiadások

1 815 175 515
297 818 343
1 696 933 336
3 000 000
1 946 525 140
2 360 524 434

forint
1 905 934 291
295 419 815
1 730 872 003
3 060 000
1 985 455 643
2 407 734 923

2 001 231 005
290 178 496
1 782 798 163
3 151 800
2 045 019 312
2 479 966 970

Működési kiadások összesen

8 119 976 768

8 328 476 674

8 602 345 746

Beruházások

Finanszírozási kiadások

1 247 418 406
85 633 795
4 006 820
0

1 150 900 000
75 000 000
0
0

1 750 000 000
93 500 000
0
0

Felhalmozási kiadások összesen

1 337 059 021

1 225 900 000

1 843 500 000

Kiadások mindösszesen

9 457 035 789

9 554 376 674

10 445 845 746

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Finaszírozási bevételek

4 696 126 171
142 906 174
1 000 000
1 180 915 000
0
3 416 684 003

4 724 400 000
157 196 791
1 000 000
1 182 000 000
0
3 515 000 000

4 728 100 000
178 632 718
1 000 000
1 190 000 000
0
3 545 000 000

Működési célú bevételek összesen

9 437 631 348

9 579 596 791

9 642 732 718

Finaszírozási bevételek

14 721 760
0
4 682 681
0

610 700
0
0
0

829 722 078
0
0
0

Felhalmozási célú bevételek összesen

19 404 441

610 700

829 722 078

9 457 035 789

9 580 207 491

10 472 454 796

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

Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

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

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Bevételek mindösszesen

26. számú

Deszk Község Önkormányzata hitel, garancia és kezességvállalásból eredő kötelezettségei

Megnevezés

2021

2022

2023

2024

Forint
2025

Működési célú kiadások
1. Deszk Község Önkormányzata
2. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Összesen

2 149 604 295
3 496 662 853
189 582 006
5 835 849 154

2 257 084 510
3 671 495 996
20 092 063
5 948 672 568

2 324 797 045
3 781 640 876
44 712 905
6 151 150 826

2 441 036 897
3 970 722 919
46 948 550
6 458 708 367

2 510 780 809
4 084 172 146
48 289 937
6 643 242 892

229 853 041
26 188 725
1 077 010 435
1 333 052 201

260 000 000
500 000 000
465 900 000
1 225 900 000

669 000 000
635 000 000
539 500 000
1 843 500 000

429 756 000
256 000 000
0
685 756 000

53 428 900
32 800 000
1 457 000 000
1 543 228 900

7 168 901 355

7 174 572 568

7 994 650 826

7 144 464 367

8 186 471 792

Felhalmozási célú kiadások
1. Deszk Község Önkormányzata
2. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Összesen

Mindösszesen

27. számú

forint
Saját bevételt és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség összege

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

Összesen

1.
2.
3.
4.

2021
142 906 174
1 000 000
143 906 174
71 953 087

2022
157 196 791
1 000 000
158 196 791
79 098 396

2023
178 632 718
1 000 000
179 632 718
89 816 359

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

699 786 383
3 956 000
703 742 383
351 871 191

5.
6.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7.
8.
9.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10.

71 953 087

79 098 396

89 816 359

111 003 350

351 871 191

RENDELET TERVEZET!
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület
…./2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások
ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 19. § (2) bekezdésében és 96. § a) - b) pontjában, és a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Hatályát veszti az Ör. 2.§ (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ (2) Anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével – pénteken 13 óra 30 perctől
16 óráig, valamint szombaton 9 órától 17 óráig engedélyezhető
2.§ Az Ör. a következő alcímmel és 2/A §-sal egészül ki:
A hivatali munkaidőn belül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai
2/A § Munkanapokon a 3 §-ban meghatározott többletszolgáltatások, valamint a 4. §-ban
meghatározottak mellőzésével, kizárólag két tanú jelenlétében megtartott anyakönyvi esemény
engedélyezhető.
3.§ Hatályát veszti az Ör. 3. § (1) bekezdés d), e), f), g) pontja, helyébe a következő
rendelkezés lép:
3.§(1) d) egy üveg pezsgőt és annak szervírozását,
e) gyertyákat, homokot és a hozzá tartozó üveget,
f) bársony borítású díszmappában emléklapot,
g) anyakönyvi esemény utáni takarítást, melybe nem tartozik bele a hivatal épületén
kívüli, az anyakönyvi eseményhez köthető takarítás (rózsaszirom, rizs, konfetti..stb.
szórása).
4.§ Hatályát veszti az Ör. 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja, helyébe a következő rendelkezés
lép:
3.§ (2) a) amennyiben legalább az egyik házasuló fél az anyakönyvi eseményre történő
bejelentkezést megelőző 6 hónapban deszki állandó lakóhellyel rendelkezik: bruttó 30.000,Forint
b) nem helyi lakosok esetén: bruttó 50.000,-Forint
5.§ Hatályát veszti az Ör. 3.§ (3) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (3) A 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hivatal épületén kívül szükséges
takarítás díja: bruttó 10.000,-Ft.

6.§ Az Ör. 3.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
3.§ (5) Amennyiben az érintettek a házasságkötési szándékuktól a házasságkötés időpontját
megelőző 5 napon belül visszalépnek, vagy a szertartáson nem jelennek meg, úgy részükre az
e rendelet alapján megfizetett díjat nem lehet visszafizetni. E rendelkezés nem alkalmazható
abban az esetben, ha a szertartásra valamelyik érintett fél halála vagy orvos által igazolt
betegsége miatt nem kerül sor.
7.§ Hatályát veszti az Ör. 5. § (1) bekezdés c), d) pontja, helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § (1) c) gyertyákat, homokot és a hozzá tartozó üveget,
d) bársony borítású díszmappában emléklapot,
8.§ Az Ör. 5. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
5. § (1) e) egy üveg pezsgőt.
9.§ Hatályát veszti az Ör. 5. § (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § (2) A hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi esemény díja a 4. § (2)
bekezdésében foglalt díjon felül: bruttó 30.000,-Forint.
10.§ Hatályát veszti az Ör. 6. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (1) A hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként nettó 10.000,-Forint összegű díjazás illeti meg
(hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén anyakönyvi
eseményenként nettó 15.000,-Forint összegű díjazás) illeti meg.
(2) A jegyző – figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire – az anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető részére évente egy alkalommal, tárgyév
május 31-ei kifizetéssel a feladat ellátására tekintettel, nettó 50.000,-Forint összegben
munkaruha juttatást biztosít. Az összeg felhasználásáról az anyakönyvezető számlával köteles
elszámolni a tárgyév december 15-ig.
(3) A hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködőt
(hangosítást végző, pezsgőt tálaló...stb.) eseményenként nettó 5.000,-Forint összegű díjazás
(hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén anyakönyvi
eseményenként nettó 6.000,-Forint összegű díjazás) illeti meg.
11. § Ez a rendelet 2021. október 1. napján lép hatályba.
Király László
polgármester
A rendelet kifüggesztésre kerül: 2021. szeptember 29.
A rendelet levételének időpontja: 2021. október 15.

Dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző
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Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036 megküldése véleményezésre

Deszk Község Önkormányzata
6772 Deszk,
Tempfli tér 7.

Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Ellátásért Felelős!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-ában meghatározott gördülő
fejlesztési tervet 2021. szeptember 30. napjáig kell benyújtani - víziközművenként - a
Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Tisztelt Önkormányzat között fennálló, hatályos vagyonkezelési,
illetve üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján Társaságunk
kötelezettséget vállalt arra, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően
írásban javaslatot készítsen az Ellátásért Felelősnek a gördülő fejlesztési terv benyújtása
érdekében. Ennek megfelelően készítettük el a víziközművek 2022-2036 közötti időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkáira vonatkozó
javaslatunkat.
A gördülő fejlesztési terv két részből áll, az általunk összeállított felújítási és pótlási
tervből és az Ellátásért felelős (önkormányzat) által elkészített beruházási tervből.
A gördülő fejlesztési terv részét képező beruházási tervben szereplő munkákat Önöknek,
mint Ellátásért Felelősnek szükséges megadni, ennek okán kérjük, hogy a jelen levél
mellékleteként megküldött táblázathoz kapcsolódó beruházási lapon tüntessék fel a
víziközművekhez kapcsolódóan tervezett beruházásaikat. A táblázat kitöltését megelőzően
olvassák el a megküldött Segédlet szövegét.
Kérjük, hogy amennyiben nincs a településre vonatkozó beruházási igény, úgy a nemleges
választ is jelezni szíveskedjenek, azaz küldjék meg.
A táblázatokat minden esetben kérjük polgármesteri szignóval és bélyegzővel
szíveskedjenek ellátni.
Abban az esetben, ha az általunk összeállított felújítási és pótlási terv megfelel Önöknek, a
jelen levélhez mellékelt Véleményező Nyilatkozatot kérjük, aláírást követően küldjék meg
Társaságunk részére. A mellékelt táblázatokat minden esetben a polgármester írja alá,
illetve pecsételje le. Amennyiben a felújítási, pótlási tervben foglaltakkal a Tisztelt
Önkormányzat nem ért egyet, kérjük, küldje meg a véleményeltérését.
Továbbá kérjük, hogy a beruházási tervhez szükséges adatokat is küldjék meg részünkre,
illetve a mellékelt meghatalmazást, mellyel feljogosítják Társaságunkat a 2022-2036
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv benyújtására. A meghatalmazás szerint
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Társaságunk összeállítja a gördülő fejlesztési tervet, és benyújtja a Magyar Energetikai és
Közmű- Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. Minden esetben szükséges a
meghatalmazás határidőben történő visszaküldése, annak érdekében, hogy a
településvezető után cégünk vezérigazgatója is alá tudja írni a meghatalmazást, mert csak
az eredeti aláírással ellátott Meghatalmazás joghiteles, csak ennek aláírásával lehetséges a
Hivatal előtti képviselet.
A GFT-t kérjük képviselő-testületi határozattal elfogadtatni, a határozatot mellékeljék.
A tavalyi év során jónéhány településen elmaradt a Meghatalmazás aláírása, továbbítása,
társaságunk felé és a MEKH elutasította a kérelmet és bírság kiszabását is előre vetíttette.
Ennek elkerülése érdekében nyomatékosan kérünk minden Ellátásért felelőst a szükséges
intézkedések megtételére.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyási eljárási díj köteles, a
díj mértékét az 1/2014. (III.4) MEKH rendelet szabályozza, mely igazgatási szolgáltatási díjat
mindkét terv vonatkozásában (felújítási és pótlási terv, beruházási terv) megfizetjük.
A GFT benyújtását követően a beruházási tervhez tartozó igazgatási díjat kiszámlázzuk az
Ellátásért felelős számára, mivel az eljárás az Ő felelősségi körébe tartozó tartozó
beruházási terv jóváhagyására vonatkozik.
Ezzel egyidejűleg a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számlájára
is be kell fizetni szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló igazgatási díjat felújítási és
pótlási terv, esetén 18.300.- Ft-ot, míg beruházási tervenként 18.300.- Ft - ot, mely összeget
szintén tovább számlázuk az Ellátásért felelős részére.
Önöknek a hatályos jogszabály alapján 30 napjuk van a GFT véleményezésére.
Kérjük, szíveskedjenek a mellékletben csatolt Meghatalmazást és a Véleményező
Nyilatkozatot aláírást követően eredeti példányban (levélben), valamint a Tisztelt
Önkormányzat által kitöltött beruházási lapot elektronikus úton (cégkapu) levelünk
kézbesítésétől számított 30 napon belül – legkésőbb 2021 szeptember 15.-ig Társaságunk részére megküldeni, annak érdekében, hogy a gördülő fejlesztési terv
határidőben történő benyújtására sor kerülhessen.
Amennyiben bármilyen kérdésük van a tárgyi témában, forduljanak bizalommal Sipos
László műszaki előadóhoz Tel: 06/30/789-3244 vagy Bagi László Közműfejlesztési
osztályvezető-helyetteshez. Tel.: 06/30-300-8415, E-mail: bagi.laszlo@alfoldviz.hu.

Tisztelettel:
KELT:

Békéscsaba, 2021.08.04
Krista Péter
közműfejlesztési osztályvezető

KAPJ A:

Bagi László
közműfejlesztési
osztályvezető-helyettes

<<név>>
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Tisztelt Önkormányzat!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11. § (1) értelmében, a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként minden
évben gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A terv három ütemben tizenöt éves időtávra (I. ütem:
első év; II. ütem: 2-5 év; III. ütem: 6-15 év) készül.
A gördülő fejlesztési terv két részből áll, egy felújítási-pótlási, valamint beruházási tervből áll. A terv
összeállítását Társaságunknál a Közműfejlesztési osztály végzi, a tervet minden évben aktualizálni kell.
A terv MEKH felé történő végső benyújtási határideje minden év szeptember 30.
A gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási részét Társaságunk, mint a víziközmű-szolgáltatója készíti el.
Azonban a terv beruházási terv részét az ellátásért felelősnek kell elkészítenie.
Fentiek tekintetében kérem Tisztelt Címet, hogy mind az ivóvíz ágazattal, mind a szennyvíz ágazattal
kapcsolatos új víziközmű létesítésére vagy a meglévő víziközmű kapacitásának növelésére, a
meglévő tisztítási technológia átalakítására, bővítésére, illetve bármilyen a víziközműveket érintő
beruházásra irányuló beruházási igényeket (terveiket) szíveskedjenek megadni a levelünk mellékletét
képező táblázat kitöltésével.
A táblázatban szereplő I. és II. ütemben szereplő munkákhoz kapcsolódóan szíveskedjenek megadni
az alábbi adatokat amennyiben rendelkezésre áll:







Beruházási költségek és források bemutatását,
Beruházás műszaki tartalmát alátámasztó számításokat, méretezéseket,
Átnézeti helyszínrajzot a megvalósítandó létesítményeket (kapcsolódó fontosabb
létesítmények és a méretarány feltüntetésével), valamint az érintett települések, földrajzi
helyek, létesítmények megnevezését;
Technológiai leírást és technológiai folyamatábrát
Műszaki leírást az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők,
Víziközművek esetében a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, egyéb építmények esetében
a jogerős építési engedély másolatát vagy az engedélykérelem benyújtását igazoló okiratot,
amennyiben az engedély megszerzését jogszabály előírja

A beruházási terv III. üteméhez kérjük megadni az alábbi adatokat:





A területrendezési tervekben és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megfogalmazott
elvárások, fejlesztési igények áttekintő ismertetését;
Az elvégzendő feladatok, főbb műszaki jellemzők és a fejlesztés szükségességének,
megvalósíthatóságának összefoglaló bemutatását;
Az átnézeti helyszínrajzot a beruházással érintett terület megjelölésével, valamint az érintett
települések, létesítmények megnevezésével;
A beruházási költségek bemutatását előzetes költségbecsléssel.

A beruházási tervet az ALFÖLDVÍZ Zrt. nyújtja be a MEKH-nek a kiküldött Meghatalmazás
alapján.
Kérjük, hogy amennyiben nincs a településre vonatkozó beruházási igény, úgy a nemleges választ
is jelezni szíveskedjenek.

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

I. ütem

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

szennyvíz

II. ütem

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Deszk Község Önkormányzata

III. ütem

Víziközmű-rendszer kódja:

22-24077-1-001-00-04

A
Fontossági
sorrend

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
Beruházás
megnevezése

C
Vízjogi
létesítési/elvi
eng. száma

Deszk - Szőregi sor,
Juhász Gyula u.,
Tömörkény u.,
Mikszáth u.,
TVH-105145-1Gerliczey u., Bálint
9/2018.
Sándor u., Radnóti
Vízikönyvi szám:
u., Jókai u., Ady u.,
I/9660
Jakab Gyula u.,
Szegfű u.,
Oroszhegyi u, Páva
u. szennyvízcsatorna
hálózat fejlesztés

D

E
Tervezett nettó
költség (eFt)

Forrás
megnevezése

Deszk Község
Önkormányzata

563 335

pályázat; lakossági
hozzájárulás

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében
[eFt]

563 335

563 335

G

H

Megvalósítás idő tartama

Tervezett
időtáv

F

Az érintett ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett feladatok nettó
költsége az egyes ütemek
tekintetében
[eFt]

I
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés

Befejezés

(rövid/közép/h
osszú)

1

2022.01.01

2022.12.31

rövid

x

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Tervezett feladatok nettó
költsége az egyes ütemek
tekintetében
[eFt]

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes
ütem tekintetében
[eFt]

I. ütem

113 415

135

II. ütem

223 960

540

84 850

1 350

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

szennyvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Deszk Község Önkormányzata

III. ütem

Víziközmű-rendszer kódja:

22-24077-1-001-00-04

A
Fontossági
sorrend

B
Beruházás
megnevezése

C
Vízjogi létesítési/elvi
eng. száma

D

E

G

H

I

Megvalósítás időtartama

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

F

Az érintett ellátásért
felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó
költség (eFt)

Forrás
megnevezése

Deszk Község
Önkormányzata

115

használati díj

Kezdés

Befejezés

(rövid/közép/
hosszú)

1

rövid

x

1.

Rendkivüli helyzetből
adódó azonnali
feladatok

2.

Újszentiván közös
szennyvíz-végátemelő
előtti gravitációs
csillapító akna,
tisztítóaknák és
csatorna felújítás,
nem engedély köteles
rekonstrukció (közös
használatú rendszer,
ezért a teljes ktg-ből
csak a Deszki
Önkormányzatra eső
rész szerepel)

Deszk Község
Önkormányzata,
Kübekháza Község
Önkormányzata,
Újszentiván Község
Önkormányzata,
Tiszasziget Község
Önkormányzata

28 300

használati díj /
önerő+pályázat

2022.01.01

2022.12.31

rövid

x

3.

Deszk Május 1 utca és
Móra Ferenc utca
szennyvízcsatorna
szakaszok helytelen
ágidom beéíptés miatti nem engedély köteles
csomóponti
rekonstrukció, valamint
korrodált tisztítóakna
fedlap cserék

Deszk Község
Önkormányzata

70 000

használati díj /
önerő+pályázat

2022.01.01

2022.12.31

rövid

x

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14 15

6/1

4.

József Attila utca
szennyvíz-végátemelő
elektromos ellátás
kapacitás bővítés. A
jelenlegi elektromos
ellátás csak egy
nem engedély köteles
szivattyús üzemre
elegendő, így az
átemelő kapacitás
hiánya a
szennyvízelvezetés
biztonságát csökkenti.

Deszk Község
Önkormányzata

8 000

használati díj /
önerő+pályázat

2022.01.01

2022.12.31

rövid

x

5.

Szennyvízkezelői
folyamatirányítói,
műhely és szociális
épület felújítása
(Deszk, Újszentiván,
Tiszasziget és
nem engedély köteles
Kübekháza közösen, a
teljes ktg-ből csak a
Deszki
Önkormányzatra eső
rész szerepel)

Deszk Község
Önkormányzata,
Kübekháza Község
Önkormányzata,
Újszentiván Község
Önkormányzata,
Tiszasziget Község
Önkormányzata

7 000

használati díj /
önerő+pályázat

2022.01.01

2022.12.31

rövid

x

6.

Szennyvízátemelők
gépészeti és
elektronikai elemek
felújítása, pótlása

Deszk Község
Önkormányzata

5 000

használati díj /
önerő+pályázat /
közműfejlesztési
hozzájárulás

2022.01.01

2022.12.31

rövid

x

1.

Rendkivüli helyzetből
adódó azonnali
feladatok

Deszk Község
Önkormányzata

460

használati díj

nem engedély köteles

közép

x

x

x x

6/2

2.

József Attila utca
szennyvíz-végátemelő
gépészet és vezérlés
átépítése. A
végátemelő D250 KPE
nyomóvezetékben a
jelenlegi alacsony (0,5
m/s alatti ) áramlási
sebesség miatt a
szennyvíz részben
kiülepszik a
nyomóvezetékben, ami
a szennyvíz
berothadását növeli és
dugulásveszély
növekedését
eredményezi. Az
átemelő gépészeti
átalakítása szükséges
nagyobb kapacitású
szivattyúk és
ferekvenciaváltós
hajtás beépítésével.

még nincs terv sem

Deszk Község
Önkormányzata

35 000

használati díj /
önerő+pályázat

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x x

3.

József Attila utca
szennyvíz-végátemelő
nyomóvezeték
légátöblítő rendszer
teljes építészeti,
gépészeti, elektromos
és irányítástechnikai
kiépítése, ehhez
kapcsolódóan
Újszentiván közös
végátemelő
légkivezetés kialakítás
(csak akkor valósítható
meg, ha Kübekháza és
Tiszasziget
végátemelő
nyomóvezetékek
légátöblítése is
megvalósul) a
szennyvíz berothadás
megakadályozására. A
D250 nyomóvezeték
megfelelőségét felül
kell vizsgálni és
szükség szerint át kell

még nincs terv sem

Deszk Község
Önkormányzata

60 000

használati díj /
önerő+pályázat

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x x

6/3

4.

Újszentiván közös
szennyvíz-végátemelő
biofilterének felújítása
a Deszki szennyvízvégátemelő
légátöblítéséhez
kapcsolódó
légkivezetéssel,
Deszki szennyvízvégátemelő és
Újszentiván szennyvízközös végátemelő
kénhidrogén mérő
rendszer kiépítés és a
Deszki
vegyszeradagoló
nem engedély köteles
rendszer felújítás,
bővítés, és szabályzás
a kénhidrogén
mérések alapján (csak
akkor valósítható meg,
ha Deszk, Kübekháza
és Tiszasziget
végátemelő
nyomóvezetékek
légátöblítése is
megvalósul) (közös
használatú rendszer,
ezért a teljes ktg-ből
csak a Deszki
Önkormányzatra eső
rész szerepel).

Deszk Község
Önkormányzata,
Kübekháza Község
Önkormányzata,
Újszentiván Község
Önkormányzata,
Tiszasziget Község
Önkormányzata

12 000

használati díj /
önerő+pályázat

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x x

6/4

5.

Újszentiván közös
szennyvíz-végátemelő
vegyszeradagolás és a
nyomóvezetéki
Újszegedi fogadó akna
kénhidrogén mérő
rendszer és a
kénhidrogén mérés
alapján történő
szabályzás kiépítésés
(csak akkor valósítható
meg, ha Deszk,
Kübekháza és
Tiszasziget
végátemelő
nem engedély köteles
nyomóvezetékek
légátöblítése és
vegyszeradagoló
rendszer fejlesztése,
és az Újszentiváni
szennyvízvégátemelő
nyomóvezeték
sebesség növelő
gépészeti átalakítása
is megvalósul) (közös
használatú rendszer,
ezért a teljes ktg-ből
csak a Deszki
Önkormányzatra eső
rész szerepel).

Deszk Község
Önkormányzata,
Kübekháza Község
Önkormányzata,
Újszentiván Község
Önkormányzata,
Tiszasziget Község
Önkormányzata

15 000

használati díj /
önerő+pályázat

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x x

6.

Szennyvízcsatorna
szakaszok helytelen
ágidom beéíptés miatti nem engedély köteles
csomóponti
rekonstrukciók

Deszk Község
Önkormányzata

100 000

használati díj /
önerő+pályázat

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x x

7.

Deszk József A. u.
végátemelő biofilter
felújítás

nem engedély köteles

Deszk Község
Önkormányzata

1 500

használati díj /
önerő+pályázat

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x x

8.

Szennyvízátemelők
gépészeti és
elektronikai elemek
felújítása, pótlása

nem engedély köteles

Deszk Község
Önkormányzata

10 000

használati díj /
önerő+pályázat /
közműfejlesztési
hozzájárulás

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x x

1.

Rendkivüli helyzetből
adódó azonnali
feladatok

Deszk Község
Önkormányzata

1 150

használati díj

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

6/5

2.

Szennyvízátemelők
gépészeti és
elektronikai elemek
felújítása, pótlása

nem engedély köteles

Deszk Község
Önkormányzata

20 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

3.

Gravitációs
szennyvízcsatorna
rendszer elemeinek
felújítása

nem engedély köteles

Deszk Község
Önkormányzata

50 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

4.

Szennyvízátemelők 2
db vízbekötés kiépítés nem engedély köteles
vízvételi lehetőséggel

Deszk Község
Önkormányzata

700

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

Szennyvízátemelők
bekerítése
Szennyvízátemelők
építészeti felújítása

Deszk Község
Önkormányzata
Deszk Község
Önkormányzata

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

5.
6.

nem engedély köteles
nem engedély köteles

3 000
10 000

használati díj /
önerő+pályázat
használati díj /
önerő+pályázat

6/6

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Tervezett feladatok nettó
költsége az egyes ütemek
tekintetében
[eFt]

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében
[eFt]

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

I. ütem

550

0

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

ivóvíz

II. ütem

40400

0

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Deszk Község Önkormányzata

III. ütem

1000

0

Víziközmű-rendszer kódja:

11-24077-1-001-00-11

A
Fontossági
sorrend

B
Beruházás
megnevezése

C

D

E

G

H

Megvalósítás időtartama

Tervezett
időtáv

F

Vízjogi
létesítési/elvi eng.
száma

Az érintett ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett nettó
költség (eFt)

Forrás
megnevezése

I
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés

Befejezés

(rövid/közép/h
osszú)

1

2

3

4

5

1.

Öblítővezetékre mérő
beépítés

nem
engedélyköteles

Deszk község
Önkormányzata

300

használati díj /
önerő+pályázat

2022.01.01

2022.12.31

rövid

x

2.

klórgáz lefúvató
vezeték
átalakítása/tetőszint
fölé vezetése

nem
engedélyköteles

Deszk község
Önkormányzata

250

használati díj /
önerő+pályázat

2022.01.01

2022.12.31

rövid

x

nem
engedélyköteles

Deszk község
Önkormányzata
Deszk község
Önkormányzata

400

használati díj /
önerő+pályázat

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x

x

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x

x

1.
2.
1.
2.

S.M.S. riasztás
kiépítés
Dekantvíz elvezetés
átalakítása
Tűzcsap telepítés
Széchenyi út 22.sz (63as)
Tűzcsap telepítés Tó
köz (80-as)

engedélyköteles

40000

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

nem
engedélyköteles

Deszk község
Önkormányzata

500

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

Hosszú

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

nem
engedélyköteles

Deszk község
Önkormányzata

500

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

Hosszú

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Tervezett feladatok nettó
költsége az egyes ütemek
tekintetében
[eFt]

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes
ütem tekintetében
[eFt]

I. ütem

4160

168

II. ütem

6340

672

967600

1 680

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

ivóvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Deszk Község Önkormányzata

III. ütem

Víziközmű-rendszer kódja:

11-24077-1-001-00-11

A

B

C

D

E

F

Fontossági
sorrend

Beruházás
megnevezése

Vízjogi létesítési/elvi
eng. száma

Az érintett ellátásért
felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó
költség (eFt)

Forrás
megnevezése

G

H

I

Megvalósítás időtartama

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés

Befejezés

(rövid/közép/
hosszú)

1

rövid

x

rövid

x

2

3

4

5

közép

x

x

x x

1.

Rendkivüli helyzetből
adódó azonnali
feladatok

Deszk Község
Önkormányzata

160

használati díj

2.

Membrán szelepek
cseréje karbantartható
nem engedélyköteles
pneumatikus elzáró
szerelványekre.

Deszk Község
Önkormányzata

4 000

használati díj /
önerő+pályázat

1.

Rendkivüli helyzetből
adódó azonnali
feladatok

Deszk Község
Önkormányzata

640

használati díj

2.

Deszk belterület
bekötővezeték
nem engedélyköteles
felújítás, rekonstrukció
2 db

Deszk község
Önkormányzata

560

használati díj /
önerő+pályázat

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x x

3.

Széchenyi u.-Dózsa
Gy. sarok tolózárakna
felújítás 2 db tolózár
csere

nem engedélyköteles

Deszk község
Önkormányzata

490

használati díj /
önerő+pályázat

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x x

nem engedélyköteles

Deszk község
Önkormányzata

4 650

használati díj /
önerő+pályázat

2023.01.01

2026.12.31

közép

x

x

x x

Deszk Község
Önkormányzata

1 600

használati díj

4.

GAC csere (6 m3)

1.

Rendkivüli helyzetből
adódó azonnali
feladatok

2022.01.01

2022.12.31

hosszú

10 11

6

7

8

9

x

x

x

x x

12

13

14 15

x x

x

x x

2.

Vízkezelő technológia
pneumatikus
szerelvényekkel
történő átépítése,
nem engedélyköteles
vezérlés
módosítása/JKA
vezérlők cseréje

Deszk község
Önkormányzata

10 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x

x

x

x x

3.

Deszk külter. vezeték
rekonstrukció DN 100,
2108m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

77 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

4.

Deszk, Ady Endre utca
vezeték rekonstrukció nem engedélyköteles
DN 100, 224m

Deszk Község
Önkormányzata

9 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

5.

Deszk, Alkotmány utca
vezeték rekonstrukció nem engedélyköteles
DN 100, 2798m

Deszk Község
Önkormányzata

103 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

6.

Deszk, Arany János
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
602m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

22 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

7.

Deszk, Árpád utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 238m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

9 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

8.

Deszk, Bajcsy
Zsilinszky utca vezeték
nem engedélyköteles
rekonstrukció DN 100,
358m

Deszk Község
Önkormányzata

14 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

9.

Deszk, Bálint Sándor
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
220m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

9 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

10.

Deszk, Béke utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 475m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

18 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

11.

Deszk, Csalogány utca
vezeték rekonstrukció nem engedélyköteles
DN 100, 325m

Deszk Község
Önkormányzata

12 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

12.

Deszk, Damjanich utca
vezeték rekonstrukció nem engedélyköteles
DN 100, 819m

Deszk Község
Önkormányzata

30 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

13.

Deszk, Dózsa György
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
181m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

7 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

14.

Deszk, Dózsa György
utca vezeték
rekonstrukció DN 80,
244m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

8 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

15.

Deszk, Gerliczy Ferenc
utca vezeték
nem engedélyköteles
rekonstrukció DN 100,
271m

Deszk Község
Önkormányzata

10 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

16.

Deszk, Jakab Gyula
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
531m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

20 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

17.

Deszk, Jókai Mór utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 223m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

9 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

18.

Deszk, József Attila
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
542m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

20 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

19.

Deszk, Juhász Gyula
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
225m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

9 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

20.

Deszk, Kiss Ernő utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 147m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

6 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

21.

Deszk, Kossuth Lajos
köz vezeték
rekonstrukció DN 100,
204m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

8 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

22.

Deszk, Kossuth Lajos
köz vezeték
rekonstrukció DN 80,
241m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

8 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

23.

Deszk, Kossuth Lajos
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
727m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

27 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

24.

Deszk, Magyar utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 509m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

19 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

25.

Deszk, Május 1 utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 2571m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

94 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

26.

Deszk, Maros utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 277m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

11 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

27.

Deszk, Mikszáth
Kálmán utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
391m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

15 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

28.

Deszk, Móra Ferenc
utca vezeték
rekonstrukció DN 150,
195m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

10 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

29.

Deszk, Móra Ferenc
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
863m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

32 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

30.

Deszk, Ősz utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 709m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

26 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

31.

Deszk, Ősz utca
vezeték rekonstrukció
DN 80, 123m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

4 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

32.

Deszk, Páva utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 176m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

7 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

33.

Deszk, Pero
Szegedinac utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 377m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

14 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

34.

Deszk, Petőfi Sándor
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
589m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

22 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

35.

Deszk, Radnóti Miklós
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
221m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

9 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

36.

Deszk, Rákóczi Ferenc
utca vezeték
nem engedélyköteles
rekonstrukció DN 100,
289m

Deszk Község
Önkormányzata

11 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

37.

Deszk, Sellő utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 204m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

8 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

38.

Deszk, Semmelweis
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
1099m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

41 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

39.

Deszk, Széchenyi
István utca vezeték
rekonstrukció DN 150,
214m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

10 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

40.

Deszk, Széchenyi
István utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
1903m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

70 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

41.

Deszk, Szegfű utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 560m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

21 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

42.

Deszk, Szőregi sor
vezeték rekonstrukció
DN 100, 206m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

8 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

43.

Deszk, Táncsics
Mihály utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
638m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

24 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

44.

Deszk, Tempfli tér
vezeték rekonstrukció
DN 100, 486m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

18 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

45.

Deszk, Tó köz vezeték
rekonstrukció DN 100, nem engedélyköteles
281m

Deszk Község
Önkormányzata

11 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

46.

Deszk, Tömörkény
István utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
290m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

11 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

47.

Deszk, Virág utca
vezeték rekonstrukció
DN 100, 239m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

9 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x

48.

Deszk, Zrínyi Miklós
utca vezeték
rekonstrukció DN 100,
423m

nem engedélyköteles

Deszk Község
Önkormányzata

16 000

használati díj /
önerő+pályázat

2027.01.01

2036.12.21

hosszú

x

x

x

x x

x x

x

x x
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1. Vezetői összefoglaló
Egy helyi klímastratégia kidolgozása szerves folytatása az eddigi, alapvetően a környezet
megóvásával és fejlesztésével foglalkozó programoknak. Az új minőség a távlat, a
komplexitás és az összetett megközelítés.
A globális felmelegedés problémája általánosan befolyásolja életünket, legyen szó akár
gazdasági tevékenységről, akár a személyes életről. A Kárpát-medence ugyanúgy érintett a
maga sajátosságaival, mint a Föld más területei. Deszk környezete egy folyóvölgy mellett
található. A természeti és épített környezet, az itt folyó gazdálkodás, a település élete mindmind egyedi és globális is egyben.
E stratégiai tervezési dokumentumban foglaltak alapvetően azzal mutatnak túl az eddigi,
sokkal inkább konkrét terveken és cselekvéseken, hogy egy komplex rendszerben vizsgálják
az elérendő célokat és a hozzájuk vezető lehetséges beavatkozásokat. Ez a komplexitás nem
pusztán a klímakörnyezetre, hanem az érintettekre is egyaránt érvényes.
Egy összefoglaló mondat a tervezett stratégiai cél- és eszközrendszer helyi megvalósítására a
következő lehet:
Deszk példaértékűen lép fel a helyi éghajlatváltozási kihívásokkal szemben a megújuló
energiafelhasználás területén, és a közösség ismereteinek formálásában, így mintául
szolgálhat a hasonló adottságokkal rendelkező alföldi kistelepülések számára.

A globális környezetváltozás a helyben folyó gazdálkodásra és az egyéni életre egyaránt
hatással van. A természeti környezet a településtől É-ra található Maros folyóval és árterével
kedvező hatású. A helyben jellemző kertgazdálkodás a megszólítható közösség elérési
potenciáljával biztosíthat különleges előnyöket. A jellemzően kertvárosi berendezkedés
vonzó, a fenntarthatóságot hordozó programok elindítására nyújt lehetőséget. A Szeged
melletti helyi társadalom fejlődése, ezen belül különösen a fiatal célcsoportok felé irányuló
edukációs programok ugyancsak erős helyi azonosságot jelenthetnek.
A stratégia készítése során összeállított Üvegházhatású Gázok (ÜHG) leltára Deszket egy
kedvező gázkibocsátási kategóriába helyezi. A kibocsátók felé történő lehetséges
beavatkozás szintje ugyanakkor nem látszik jelentősnek, így a helyi közösség számára –
számított módon mintegy 13%-os kibocsátás csökkenés látszik elérhetőnek hosszú távon,
2035-ig előre tekintve.
Az önkormányzat fejlesztő tevékenységének eddigi eredményeire alapozott további
programok, s egy komplex szemléletformáló és adaptációra ösztönző tevékenysége reálisan
más minőséget jelenthet a klímaváltozás kezelésének helyi lehetőségeiben.
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A terv foglalkozik az alkalmazkodás és a lehetséges beavatkozás kérdéseivel. Ennek
keretében konkrét célokat és eszközöket fogalmaz meg, de érinti a társadalmi
szemléletformálásban rejlő lehetőségeket is.
A stratégia az intézkedési terv keretében:




7 db dekarbonizációs és mitigációs (csökkentő, enyhítő),
6 db adaptációs és
5 db szemléletformálási feladatot

fogalmaz meg a következők (címszavas összegzése) szerint:
Mitigációs intézkedések
Lakossági épületenergetikai korszerűsítések és beruházások támogatása, kiemelt figyelmet
fordítva a megújulóenergia-felhasználás hangsúlyozására.
A középületek energetikai korszerűsítésének folytatása a teljesség/komplexitás elérése felé,
megújulóenergia-felhasználás arányának folyamatos bővítése, közvilágítás fejlesztése.
A geotermikus energiahasznosítás bevezetése először főleg középületek, vállalati épületek,
esetleg példa értékű egyéni beruházások, megoldások keretében; annak népszerűsítése a
lakosság körében.
Elektromos közösségi közlekedés feltételeinek megteremtése, közösségi közlekedés
fejlesztése a személygépjárművel történő ingázás csökkentése, elektromos töltőállomások
létesítése.
A lakossági szerves és szelektív hulladékgyűjtés kibővítése – infrastrukturális fejlesztések és
szemléletformálás.
A lakossági vegyes szilárd hulladék fűtési célú felhasználásának, valamint a fa-és széntüzelés
visszaszorítása.
A község szennyvízhálózatának folyamatos bővítése a még be nem vont épületek és
településrészek felé.

Adaptációs intézkedések
A település közterületeinek, valamint a közintézmények telkein található vegetáció
fejlesztése, fák és bokrok telepítése, meglévő növényzet gondozása, árnyékos felületek
növelése.
Talajkímélő és termékenység megőrző gazdálkodási módszerek széleskörű népszerűsítése;
víztakarékos művelési technológiák bevezetése, népszerűsítése.
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Dinamikus tudás- és génbázis létrehozása a település hagyományos és jellegzetes
növényvilágának (főként gyümölcsfák és haszonnövények) megőrzésére, egy elkerített, a
teljes lakosság számára látogatható mintagazdaság formájában.
Levegőminőség folyamatos monitorozása.
A települési csapadék elvezető rendszer fejlesztése kül- és belterületen a belvízkárok
enyhítésére, komplex vízgazdálkodási cselekvési terv létrehozása a belvízelvezetés területére
alkalmazva is.
Invazív növényfajok, gyomok, allergének terjedésének megakadályozása; új kórokozók,
betegségterjesztő rovarfajok visszaszorítása.

Szemléletformálási intézkedések
A lakosság klímatudatosságát
rendezvénysorozat létrehozása.

elmélyítő

energia-

és

víztakarékossági

kampány,

A környezetvédelem, az éghajlatváltozás megelőzését és az ahhoz való alkalmazkodás
fontosságát hangsúlyozó ismeretterjesztő tanulmányutak, kiscsoportos képzések és
versenyek szervezése gyermekek részére.
A településen található vállalkozások és agrárgazdálkodási szereplők aktív bevonása a
település klímavédelmi tevékenységeibe.
A lakosság hulladéktermelődést okozó szokásainak alapvető változtatása.
Saját és helybeni felhasználásra szánt háztáji
gyümölcstermesztés támogatása, ösztönzése.

és

kisgazdálkodási

zöldség-

és

A tervezett beavatkozások pontos megtervezése (együttműködések, szükséges költségkeret
és lehetséges források) az ún. stratégia elfogadását követően a megvalósítási szakasz előtt
történhet meg.
Ahogyan az ún. ÜHG leltár összeállítása egy bizonyos mérést jelent – ez módszertanilag
teljes, komplex megközelítést is hordoz –, amely szemléletet és gyakorlatot a jövőben is
indokolt alkalmazni. Ez nem csupán egy visszamérési lehetőség jelen számításokra, hanem
egy új elem a jövőbeli klímatudatosság elterjesztésére és fejlesztésére. A dokumentum
ennek érdekében jövőben megfigyelendő, mérendő indikátorokat is megfogalmaz.
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2. Bevezetés
Egy helyi klímastratégia jogosultságát két fő megközelítésben is indokolt tisztázni. A
klímaváltozás az egész Földet érintő, globális jelenség, így helyi vonatkozásait tárgyalni, a
lehetséges beavatkozásokat meghatározni, s különösen tenni érte, messze túlnő a helyi
közösség kitekintésén és különösen konkrét lehetőségein.
A másik megközelítés maga egy definíciós kérdés. Ahogyan más település, úgy Deszk is
rendelkezik számos olyan stratégiai vagy operatív tervezési dokumentummal és programmal,
akár éppen folyó cselekvésekkel, amelyek a helyi környezet fenntartásával foglalkoznak. A
környezetvédelem mint beágyazott fogalom sokkal kézzelfoghatóbb, mint a klímaváltozás
elemei. Ez tehát egy jelentős kiterjesztés a korábbi tervezéshez és cselekvési rendhez képest.
Mindezzel együtt miért van szükség helyi klímastratégiára? Ahogyan a lehetséges
célrendszer és beavatkozási eszköztár mutatja, első körben azért, mert beszélni kell róla a
helyi közösség szintjén is. És különösen azért, mert jelen elemzésből is kiderül, hogy az eddigi
nagyon jó programokkal az eddigiekhez képest sokkal komplexebb szemléletben végezni
komoly hatékonyság növelést jelenthet.
A klímatudatosság valamilyen módon „globális termék”, de szerencsére – szemben számos
hasonló névvel, illetve változással – egy pozitív kicsengésű megnevezés. Egy helyi
klímastratégia akkor válik különös ható tényezővé, ha egyrészt megmozgatja a helyi
közösséget, és elindul egy alulról-felfelé szerveződés a térség, az ország és – mint éghajlati
egység – a Kárpát-medence szintjén is.
Az egyén nem kell föltétlenül rendelkezzen globális klíma kitekintéssel, ugyanakkor a helyi
közösség megfelelően tudatosíthatja benne saját céljait és a megvalósításban játszott
szerepét. Ezzel nem csupán a klímacélok teljesüléséhez járul hozzá, hanem igen erős helyi
identitás képző szerepe is lehet.
Jelen egyeztetési anyag egy hosszabb társadalmi párbeszéd forgatókönyve, amely a
szükséges újabb információk feltárásával módosításokon is átesik, ugyanakkor jelen komplex
megközelítésében elindítja azt a véleménycserét, amely a jövőbeli stratégia
megvalósításának nulladik lépése.
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3. Stratégiai kapcsolódási pontok
3.1 A település klímastratégiai fejlesztési szükségletének szakpolitikai megalapozása
Deszk község a Szegedi járás települése, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján nem
tartozik a kedvezményezett járások besorolás alá. A település besorolása 61/2012. (XII. 11.)
BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni
védekezés szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló rendelet
alapján: II. Katasztrófavédelmi osztály.
Deszk község esetében az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jól felismert érdeke, a
megfelelő környezetvédelem és az erőforrások felhasználásának hatékonyság növelése helyi
szinten is, a település egységes klímastratégiájának megtervezéséhez vezetett. Ennek
érdekében született meg az dokumentum, amely:
-

beazonosítja a klímavédelem helyi érdekeit, céljait és lehetséges eszközrendszerét,
illeszkedve
a hazai és nemzetközi programokhoz és kezdeményezésekhez.

3.2 Kapcsolódás a nemzetközi és az EU-s éghajlatvédelmi törekvésekhez
A stratégiai kapcsolódási pontok ellenőrzésének fontos része a nemzetközi éghajlatvédelmi
keretrendszerek rövid és vázlatos megvizsgálása. A fejlett ipari tevékenységgel bíró országok
az 1992. évi ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) előírásai szerint vállalták,
hogy az üvegházhatású gázok (továbbiakban ÜHG) kibocsátásainak szintje a 2000-es évben
nem haladja meg az 1990-es szintet, valamint részletes nyilvántartást végeznek ÜHG
kibocsátásaikról. Ezek a bevezetett intézkedések azonban nem bizonyultak ahhoz
elégségesnek, hogy kezeljék az éghajlatváltozás okozta tendenciaszerűvé váló problémákat.
Ennek következtében dolgozták ki a Kiotói Jegyzőkönyvet 1997-ben, amelyben 38 fejlett és
fejlődő gazdaságú ország tette ígéretét, hogy 2012-ig átlagosan 5,2%-kal fogják csökkenteni
kibocsátásaik szintjét a bázisévnek számító 1990-eshez képest. Az aláírt Jegyzőkönyv 2005.
február 16-án vált hatályossá, amelyben az Európai Unió, az EU 15 tagállamára vonatkozóan
már 8 százalékos átlagos kibocsátási szint csökkentését vállalta. A 2004-ben, vagy az azóta
csatlakozó tagállamokra nem a közösen vállalt 8% volt érvényes, hanem a még korábban,
1997-ben elfogadott kibocsátási szinteknek kellett megfelelni. Magyarország az 1985-97-es
időszakhoz képest 6%-os kibocsátás-csökkentést vállalt. Mivel az ország nehézipara az elmúlt
évek során leépült, az ÜHG kibocsátási szintje is jelentősen csökkent. Ennek eredményeképp
– de csupán mint relatív eredmény – nem kellett komolyabb szigorításokat bevezetni, hogy
meg lehessen felelni a kiotói elvárásoknak.
2000-ben vezették be az Európai Éghajlatváltozási Programot, amelynek fő célja, hogy Kiotói
Jegyzőkönyvben szereplő célkitűzések eléréséhez szükséges Stratégia kidolgozása, mellyel
hatékonyan lehet biztosítani a megcélzott kibocsátási szintet. 2005-ben ennek
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következtében vezették be az uniós emisszió-kereskedelmi rendszert (ETS), valamint e
program alapján hozták létre azt az uniós szabályozást, amely a szintén üvegházhatású
fluorozott szénhidrogének kibocsátását korlátozza és ellenőrzi.
Ezek az intézkedések még mindig nem bizonyultak elegendőknek, így még szigorúbb
lépéseket kellett bevezetni. Ennek eredménye a 2012-es Dohai Módosítás, amely során 36
ország vállalta a Kiotói Jegyzőkönyv célkitűzéseinek 2020-ig történő meghosszabbítását és
szigorításait. Az új megállapodás problémája azonban, hogy már csak a korábban vállalt 20%os kibocsátás-csökkentést erősítették meg, konkrétabban a módosítás szerint a 36 ország
együttesen 18%-kal mérsékeli kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Ez a módosítás
azonban a mai napig nem lépett hatályba.
E rövid összefoglalóból is érzékelhető, hogy a korábban felismert probléma kezelése szinte
egyetlen megállapodásban, illetve azt követő intézkedés sorozatban nem érte el a kitűzött
célt. A klíma hatások, ezen belül direkt módon az ÜHG növekedése nem csupán
kumulálódtak, hanem a folyamat egyre gyorsult, ahogy köznapi megközelítésben
exponenciális növekedésű vált.
A célkitűzések elérése érdekében komoly előrelépést jelentett a 2015-ben aláírt Párizsi
Megállapodás. A megállapodás célja, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedés ne haladja
meg a +2 Celsius-fokot az ipari forradalom előtti időkhöz képest, sőt, hogy sikerüljön az
átlaghőmérséklet-emelkedést +1,5 Celsius-fokon tartani.
2015. november 30. és december 11. között magyar viszonylatban elfogadásra került – az
előbbiekben említett Párizsi Megállapodás és annak támogató döntéseit tartalmazó Párizsi
Csomag dokumentációjával elkészített – 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS), ami
megalapozta a regionális és helyi klímastratégiák kidolgozásának szükségességét és céljait. A
NÉS elkészítését az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény írta elő. Az első éghajlatváltozási
stratégia időszaka 2008-2025 közé esik, és összhangban kell lennie a nemzetközi
kötelezettségvállalásokkal. A 2008-2025-ös időszakra vonatkozó NÉS-t a kormány 2008.
március 18-án fogadta el, melynek megvalósítására kétéves Cselekvési Tervet is
megfogalmaztak.
"Az éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteket az általános műveltség részévé kell tenni.
Ennek érdekében a Stratégiának az oktatás és képzés valamennyi szintjét érintő, országos
léptékű és tartós (folyamatos) intézkedéseket kell megfogalmaznia."
Rendelet született „az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról”
(345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet).
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Az immár 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS2) olyan célokat, terveket és
részstratégiákat foglal magában, mint például az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentése, a cselekvési irányokat megfogalmazó Hazai Dekarbonizációs Útiterv és az
éghajlatváltozás várható természeti és társadalmi-gazdasági magyarországi hatásainak,
valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati sérülékenységének értékelésére
alapozott Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiát. Az alkalmazkodás és felkészülés
megtervezésekor olyan tényezőket kell megvizsgálni, mint a vízgazdálkodás, a
vidékfejlesztés, az egészségügy, az energetika, a turizmus és az egyéb ágazatok
éghajlatbiztonsággal kapcsolatos helyzete, kockázatai, valamint a felkészülés lehetséges
cselekvési irányai. A hazai színtéren a dekarbonizáció és az éghajlati alkalmazkodás során
elvégzendő teendők listáját az éghajlati szemléletformálási program teszi teljessé.
A stratégia kapcsolódik a 1318/2015 (V. 21.) Korm. Határozat a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének
megállapításáról című kormányhatározat céljaihoz. A kormányrendelet a klímaváltozás
hatásaihoz való alkalmazkodásról, a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztésekről, a
hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztésekről, a települési
vízellátás, a szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint szennyvízkezelés fejlesztéséről, az
energiahatékonyság növeléséről, a megújuló energiaforrások alkalmazásáról szóló
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok megvalósításáról szól.

A települési klímastratégia kidolgozásának alapját képező program jogszabályi környezetét
adja:





18/2013 (III. 28.) OGY határozat: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia
27/2015. (VI. 17.) OGY határozat: a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Program, a környezet- és természetvédelem 6 évre szóló országos
stratégiai terve.
28/2015 (VI. 17.) OGY határozat: Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a biológiai
sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló stratégiája

3.3 Nemzeti szintű kapcsolódási pontok és az azokból levezethető éghajlatpolitikai
kihívások
Deszk község klímastratégiájának megtervezése folyamán ugyanúgy a klímaváltozással
kapcsolatban megfogalmazott nemzeti szintű általános fejlesztéspolitikai és szakágazati
koncepciók és fejlesztési stratégiák mentén kell haladni. Cél a klímaváltozás hatásainak
mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás. Az alábbiakban olvasható táblázatban
bemutatásra kerülő olyan országos szintű tervek megalapozzák a település klímavédelmi
céljait, valamint iránymutatást jelentenek a helyi cselekvési irányok megfogalmazásához.
1. sz. táblázat – Nemzeti szintű kapcsolódási pontok
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Deszk klímaA stratégiai tervdokumentum funkciója és jelen
stratégiájának
klímastratégia szempontjából releváns elemei
kapcsolódó
intézkedései
Második Nemzeti Az éghajlatvédelem céljainak kitűzésekor a Második Valamennyi
Éghajlatváltozási Nemzeti
Éghajlatváltozási
Stratégiában
Stratégia
megfogalmazott klímapolitikát és zöldség-gazdaságot,
(NÉS2)
valamit az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást
kell alapul venni. A NÉS2-ben szereplő igazodási
pontokra alapozva kell meghatározni az országszerte
készülő klímastratégiákban a célokhoz szükséges
eszközöket, valamint a cselekvési irányokat rövid és
hosszútávon egyaránt.
Deszk település klímastratégiájának kidolgozásakor is
a NÉS2 lett alapul véve. A dokumentum elkészülte
szorosan összefügg azzal, hogy helyi szinten is
mérsékelni lehessen a klímaváltozás hatásait,
valamint
a
szemléletmód
megváltozásának
következtéből fakadó alkalmazkodó aktív beavatkozó
és képesség növeléssel.
Nemzeti
A
Nemzeti
Energiastratégiában
a
hazai M1; M2; M3;
Energiastratégia
energiaszektorban
szereplők
számára M4; M6; A2;
(NES)
megfogalmazták a 2030-ig szóló javaslatokat, valamint
SZ1
egy hosszabb távú, 2050-ig szóló jövőkép is
felvázolásra került. A NES vizsgálatakor olyan
pontokat kell elemezni, mint az energiatakarékosság,
a hazai ellátásbiztonság szavatolása, a gazdaság
versenyképessége
fenntartható
fokozásának
lehetősége. Ennek megvalósítása során az alábbi
stratégiai pontokat kell teljesíteni:
 energiatakarékosság és energiahatékonyság
fokozása;
 megújuló
energiaforrásokra
épülő
villamosenergia-termelés arányának növelése;
 megújuló
és
alternatív
hőtermelés
elterjesztése;
 az alacsony CO2-kibocsátású közlekedési
módok részesedésének növelése;
Az előbb felsorolt pontok sikeres teljesítésével
közelebb kerülnek a fenntartható és biztonságos
energetikai
rendszerek
megalkotásai.
Deszk
Stratégiai
tervdokumentum
megnevezése
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Stratégiai
tervdokumentum
megnevezése

A stratégiai tervdokumentum funkciója és jelen
klímastratégia szempontjából releváns elemei

Deszk klímastratégiájának
kapcsolódó
intézkedései

szempontjából az energiahatékonyság növelése,
valamint a megújuló energiaforrások arányának
növelése a villamos és hőtermelés területén képezik a
legjelentősebb célkitűzéseket.
Nemzeti
2015-ben fogadták el A Nemzeti Épületenergetikai M1; M2; M3;
Épületenergetikai Stratégiát, amelyben 2020-ig rögzítették az ország M4; M6; A4
Stratégia
épületállományi és épületenergetikai fejlesztési céljait
SZ1
(NÉeS)
és irányait.
A NÉeS átfogó stratégiai céljai:
 harmonizáció
az
EU
energetikai
és
környezetvédelmi céljaival;
 épületkorszerűsítés
mint
a
lakossági
rezsiköltségek csökkentésének egyik eszköze;
 költségvetési kiadások csökkentése;
 az energiaszegénység mérséklése;
 munkahelyteremtés;
 üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentés.
Az ÜHG kibocsátás szintjének csökkentése, valamint
az ezzel szoros összefüggésben álló klímavédelem a
NÉS fő céljai között találhatók. A NÉeS-ben
meghatározott célok leghatékonyabban a meglévő
épületállomány energetikai fejlesztésével érhetők el,
amely energia megtakarítást eredményez, ezáltal
csökkentve az ÜHG kibocsátás szintjét.
Deszk klímastratégiájában kiemelt szerepet kap a
meglévő lakossági- és középületek üzemeltetéséből
származó ÜHG kibocsátások csökkentése, mely
magával hozza az energiaköltségek mérséklődését is.
Energiaés A 2015-ben elfogadott Energia- és Klímatudatossági M3; M5; M6;
Klímatudatossági Szemléletformálási
Cselekvési
Tervben A2; A3; SZ1;
Szemléletmegfogalmazásra került a fenntartható fejlődéssel és SZ2; SZ3; SZ4;
formálási
az energiatudatossággal kapcsolatos tudásanyagok
SZ5
Cselekvési Terv
terjesztésének fontossága.
(EKSZCsT)
A hazai lakosságnak aktívabb szerepet kell vállalnia az
energiahatékonysági célok elérése érdekében, mivel
Magyarország energiafelhasználásának mértéke 5%kal nagyobb az EU 27 átlagánál.
DESZK KÖZSÉG KLÍMSTRATÉGIÁJA
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Deszk klímastratégiájának
kapcsolódó
intézkedései

Az EKSZCsT az alábbi fő intézkedési területeket érinti:
 energiahatékonyság és energiatakarékosság
 megújulóenergia-felhasználás
 közlekedési
energiamegtakarítás
és
kibocsátás-csökkentés
 erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxidintenzitású
gazdasági
és
társadalmi
berendezkedés
 megváltozott
klímaviszonyokhoz
való
alkalmazkodás
A cselekvési tervben fő célcsoportokként a
vállalkozások, önkormányzatok és közintézmények,
államigazgatási szervek, civil és szakmai szervezetek,
médiatulajdonosok és érdekelt vállalatok lettek
megjelölve.
Az említett tématerületek mindegyike szerepet kap
Deszk
klímastratégájával
kapcsolatos
szemléletformálási tevékenységek megvalósítása
során.
Magyarország
Nemzeti Energiahatékonysági
Cselekvési Terve
2020-ig
(NEHCsT)

Magyarország számára EU tagállami kötelezettség 3
évente benyújtani a Nemzeti Energiahatékonysági
Cselekvési Tervet az Európai Bizottság felé. Ebben a
tervben kell részletes jelentést adni az előzetes
energiamegtakarítási célkitűzésekhez képest elért
eredményekről, a számszerű célitűzésekről az
energiahatékonyság fejlesztésével kapcsolatban,
valamint
a
célok
eléréséhez
szükséges
intézkedésekről.
Az itt megfogalmazott célok egy része meghaladja
Deszk település hatáskörét (pl. kutatás-fejlesztés,
tanúsítási, nyilvántartási rendszerek, számlázásra
vonatkozó részek), azonban kiemelt feladatként kezeli
az épületenergetikai fejlesztések, valamint az ezzel
kapcsolatos társadalmi szemléletformálás kérdéskörét
is, melyet a település a NÉeS-val és az EKSZCsT-vel
kapcsolatban már jelzett módon szintén feladatának
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tekinti.
Magyarország
A cselekvési tervben meghatározásra kerül a megújuló
Megújuló Energia energiaforrások
magyarországi
hasznosítása,
Hasznosítási
amelynek célja, hogy nemzetgazdasági célkitűzések
Cselekvési Terve eléréséhez a lehetséges legnagyobb mértékben
2010-2020
járuljon hozzá a megújuló energiaforrások
(NCsT)
alkalmazása által. Ez olyan megoldásokkal érhető el,
mint a földgázimport-kiváltása, a versenyképesség
növelése, valamint a munkahelyteremtés.
Az ország természeti adottságai által kerülnek
meghatározásra
az
egyes
energiahordozók
részesedései. Az NCsT szerint Csongrád megye, és így
Deszk számára is kiemelten fontos a geotermikus
energia fűtési célú felhasználásának nagyarányú
növelése (akár a háromszorosára is nőhet), illetve a
napenergia hasznosítás is jelentős növekedési
potenciált rejt magában.
Nemzeti
A Nemzeti Környezetvédelmi Program célja, hogy
Környezetvédelmi meghatározásra kerüljenek a környezeti célok,
Program
valamint a célok eléréséhez szükséges eszközök
(NKP)
Magyarország számára. Ehhez figyelembe kell venni az
ország adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit
és jövőbeni fejlődési céljait, valamint a nemzetközi
kötelezettségeket.
A program három fő célkitűzést fogalmaz meg:
 az életminőség és az emberi egészség
környezeti feltételeinek javítása;
 a természeti értékek és erőforrások védelme
és fenntartható használata;
 valamint az erőforrás-takarékosság és –
hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése;
Az NKP-ban a társadalom környezettudatosságának
erősítése szintén fontos célkitűzésként került
rögzítésre. A dokumentum szerint a célok
megvalósításának felelőssége megosztásra kerül a
kormányzat, a megyei és települési önkormányzatok,
illetve a különböző gazdálkodó szervezetek, civil
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Fenntartható
Fejlődési
Keretstratégia
(NFFK)

A stratégiai tervdokumentum funkciója és jelen
klímastratégia szempontjából releváns elemei
szervezetek és a lakosság között.
Deszk Község Önkormányzata megbízásából a
GeoCode Kft. 2005-ben készítette el a település
környezetvédelmi programját, melyet 2012-ben
vizsgáltak felül, majd 2017. évben az ENV-INFO Kft.vel elkészítették a település 3. Környezetvédelmi
Programját, amely az adott dokumentumban
foglaltakkal együtt folytonos cselekvési program
megvalósítását jelentheti.
A stratégia célja, hogy a hazai társadalom
iránymutatást kapjon a jövő generációinak
szempontjait figyelembe vevő és a jövő erőforrásainak
feláldozását elkerülő alapokra helyezett egyéni és
közösségi cselekvéshez.
Az NFFK egy olyan cselekvési tervet fogalmaz meg a
jelenleg rendelkezésre álló erőforrások megőrzése és
bővítése érdekében a jövő generációk számára,
amelyben négy alapvető elem fontossága kerül
kiemelésre: gazdasági, társadalmi, emberi és
természeti erőforrások.
Magyarországon folyamatosan szorul vissza a
természetes környezet, miközben a hazánkban
kiemelten fontos erőforrásnak számító termőföldeket
a degradáció (szikesedés, erózió és pl. a szervesanyag
tartalom csökkenése) és az éghajlat változás hatásai is
növekvő mértékben fenyegeti, amely a klímastratégia
megalkotásakor megoldandó problémát jelent.
Deszk Község Önkormányzata megbízásából az ENVINFO Kft. 2012-ben készítette el a Fenntartható
Fejlődés Helyi Programját (azaz Local Agenda 21). A
Local Agenda programok készítési módszertanának
megfelelve a dokumentum készítése során elsődleges
szempont volt a település lakosságával és az azokat
képviselő
szervezetekkel
való
egyeztetés,
véleményük, javaslataik és tapasztalataik beépítése.
A program keretében a megbízott cég két kérdőívet
készített el, melyek kiértékelés alapján a község
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Nemzeti
Biodiverzitás
Stratégia
(NBS)

A stratégiai tervdokumentum funkciója és jelen
klímastratégia szempontjából releváns elemei
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági jellemzőit,
valamint a helyi lakosok Deszkről alkotott véleményét
ismerhetjük meg. Ennek segítségével lehetőség nyílt
olyan
hosszú
távú
fenntarthatósági
célok
megfogalmazására,
melyek
elősegítik
Deszk
környezeti és társadalmi jellemzőinek pozitív irányba
történő fejlődését, s így a település fenntartható
fejlődését.
Az NBS a biológiai sokféleség megőrzésének 2015–
2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiája.
Magyarország
igen
gazdag
és
sokszínű
ökoszisztémával rendelkezik, amely európai szinten is
kiemelkedő értékkel bír. Azonban hazánkban is
fellelhetők azok az európai tendenciák, amelyek a
biológiai sokféleség csökkenését vetítik előre. Ennek
orvoslására az Országgyűlés 2015-ben elfogadta a
2015-2020-as időszakra szóló Nemzeti Biodiverzitás
Stratégiát, amelynek célja a negatív tendenciák
megállítása és visszafordítása, valamint a természeti
környezet biológiai sokszínűsége megőrzésének
elősegítése a jelen és a jövő korának egyaránt.
A biodiverzitás megőrzése és annak társadalmi
elfogadása kulcs tényezőként szerepel a Stratégiában.
Az oktatási intézmények, természetvédelmi civil
szervezetek, illetve a nemzeti park igazgatóságok
kiemelt szereppel bírnak. Az önkormányzatoknak,
mint legfontosabb döntéshozóknak szintén nagy a
felelősségük, mivel döntéseik hosszú távon segíthetik
elő, vagy rossz esetben meggátolhatják az élővilág
változatosságának megóvását.
Ennek értelmében Deszk Község Önkormányzata és
lakossága is kiemelt felelősséggel bír területe biológiai
sokféleségének
megőrzésében,
gyarapításában,
valamint a közös természeti értékek védelmében. Sok
esetben ez csupán közvetett beavatkozási lehetőséget
hordoz. Mivel azonban mindez az egyik legerősebb
helyi identitás elem, így akár a szemléletformálásban,

DESZK KÖZSÉG KLÍMSTRATÉGIÁJA

Deszk klímastratégiájának
kapcsolódó
intézkedései

A1; A3; A4;
SZ2; SZ3; SZ5

16

Stratégiai
tervdokumentum
megnevezése
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akár a tudatos képzésben történő alkalmazása
összességében igen erős beavatkozást hordozhat. Ezt
– kellő eredményességet követően – felvállalható
közösségi értéknek lehet tekinteni.

3.4 Kapcsolódás a megyei stratégiai dokumentumokhoz
2. sz. táblázat – Megyei stratégiai kapcsolódás

Megyei szintű
Klímastratégia
stratégiai
A megyei szintű stratégiai tervdokumentum jelen
kapcsolódó
tervdokumentum
klímastratégia szempontjából releváns részei
intézkedései
megnevezése
Csongrád megye Csongrád megye és Deszk község klímastratégiája –
Valamennyi
klímastratégiája
beágyazott módon – szorosan kapcsolódik
egymáshoz és az ezzel kapcsolatos szemléletben
történő változás elindításához.
A klímaváltozás következményei a leginkább
veszélyeztetett térségek közé emelik Csongrád
megye jelentős részét, amelynek átlagos adaptív
kapacitása
–
európai
és
országos
összehasonlításban, de a Dél-Alföld egészére
jellemzően is – igen gyenge. A térségre jellemző
mezőgazdaság ágazatában dolgozók helyzetét
meglehetősen
veszélyeztetik
a
természeti
adottságok változásai. A mezőgazdaság egy
lehetséges
volumen
csökkenéséből
eredő
feldolgozóipari negatív gazdasági hatások közvetett
módon befolyásolhatják a megyei és helyi lakosság
életszínvonalát egyaránt. A szélsőséges klimatikus
jelenségek ellen az ENSZ Éghajlat-változási
Keretegyezményében megfogalmazott adaptáció
(alkalmazkodás) és mitigáció (hatáscsillapítás)
eszközeinek együttes alkalmazásával lehet fellépni.
Ennek eredményeképp a megelőzés, a felkészülés és
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a dinamikus alkalmazkodás környezeti, társadalmi és
gazdasági feltételeinek megteremtése került a
megye stratégiai céljai közé. E célok (lásd a
mezőgazdasággal
kapcsolatban
megfogalmazottakat)
Deszk
számára
is
egyértelműen követendők, akár az adaptációs akár a
lehetséges mitigációs viselkedés és cselekvések
fogalmi körét tekintjük is.

3.5 Kapcsolódás a település fejlesztési stratégiáihoz, programjaihoz
Deszk Önkormányzata több szakirány elfogadott stratégiai tervével rendelkezik, amelyek célés eszközrendszeréhez, valamint további tartalmi elemeihez alkalmazkodni kellett a
klímastratégia megalkotása során. Az alábbi táblázat összefoglalja a kapcsolatokat a mostani
klímastratégia és a város többi stratégiai tervdokumentuma között. Bemutatja, hogy a
korábbiakban elfogadott stratégiák mekkora figyelemmel bírnak az éghajlatváltozásból
következő változásokra és teendőkre, valamint a klímastratégia melyik pontjaival hozhatóak
párhuzamba. Fontos megjegyezni azt is, hogy az egyes települések stratégiáiban rögzített
feladatok a klímaváltozás mérséklését negatívan is befolyásolhatják (pl. ipari tevékenység
létesítése), ami akár az ÜHG kibocsátási szintjének növekedését is eredményezheti. Ennek
említése amiatt indokolt, mert a településre elkészített ÜHG Leltár össz-volumenében
alacsony kibocsátási szintet mutat. A 2035-ig terjedő időszakra elfogadott stratégia
megvalósítása során ez a kettősség jó eséllyel megmarad. A cél azonban az, hogy olyan
fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyek klímavédelemi szempontból hatékonyak, ezáltal
támogatva az ÜHG kibocsátás lehető legalacsonyabb szinten tartását. Fontos, hogy a
stratégiai dokumentumokban foglalt pontok összhangban és egységesen legyenek
megvalósíthatók. Ennek eléréséhez a következő felülvizsgálatkor az előbbiekben említett
szempontokat figyelembe kell venni.
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3. sz. táblázat – Korábbi települési stratégiákhoz való kapcsolódás
Települési
stratégiai tervdokumentum
megnevezése
Deszk Község
Környezetvédelmi
Programja

Local Agenda
21
Deszk Helyi Fenntarthatósági
Stratégia

A települési stratégiai tervdokumentum jelen
klímastratégia szempontjából releváns részei
Az egyes települések saját környezetvédelmi programjait
a hatályos Nemzeti Környezetvédelmi Program tartalmi
elemei, és egyéb környezetvédelmi szakterületeken
hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kell
kialakítani.
Deszk Község legfrissebb, 3. Környezetvédelmi Programja
a 2017-2020-as időszakra készült el.
A dokumentum megállapította, hogy a település fajlagos
energiafogyasztása kétszerese a régiós és közel ötszöröse
a szegedi járásban mért fogyasztásnak, ami alátámasztja
az energiahatékonyság fejlesztésének szükségességét. A
térség kiemelkedő geotermikus energia és napenergia
potenciállal rendelkezik, mely széleskörű kiaknázása
fenntartható megoldást nyújthat a helyi villamos igények
kielégítésére.
A Program alátámasztotta továbbá, hogy az
energiahatékonyság és a környezet/klímatudatosság
egyéb területein (pl. szelektív hulladékgyűjtés
fejlesztése), valamint a lakossági szemléletformálás
fejlesztésében is komoly előre lépésre van szükség. Ezen
célkitűzések elérését jelen dokumentum kiemelt
feladatának tekinti.
Már itt indokolt kiemelni, milyen jelentősége van a
fiatalok oktatásának és szemléletformálásának. Ennek
szintjét
mindenképp
a
felnőtt
lakosság
szemléletformálása fölé indokolt emelni a lehetséges
eszközökkel. Ebben a helyi közösségnek akkor is kiemelt
feladata van, ha azt akár az oktatási rendszer kevésé
támogatja is.
A települések Helyi Fenntarthatósági Stratégiájának
kidolgozása során a fenntartható fejlődés, a társadalom,
a természet és a gazdaság komplex rendszerének
elemzése szolgál központi elemként. A HFS készítésének
alapfeltétele a jövő generációinak érdekeit figyelembe
vevő, széleskörű lakossági konzultáció.
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Települési
stratégiai tervA települési stratégiai tervdokumentum jelen
dokumentum
klímastratégia szempontjából releváns részei
megnevezése
(HFS)
Ennek kapcsán Deszk Local Agenda 21 dokumentumának
készítse során a felnőtt és az iskoláskorú lakosság
környezettudatosságát, szemléletét különböző lakossági
és oktatási kérdőíveken mérték fel.
A felnőtt lakosság háromnegyedének véleménye szerint
a környezetszennyezés/környezetterhelés enyhítésére a
környezetbarát technológiák bevezetésének anyagi
támogatása a legmegfelelőbb megoldás. Ennek
megvalósítására
legnagyobb
befolyással
a
képviselőtestület, a társadalmi szervezetek, lakossági
fórumok, a polgármesteri hivatal, valamint a média
különböző képviselő vannak.
A tanulói kérdőívek rámutattak, hogy a diákok
környezetvédelem iránti érdeklődése alacsony, holott ez
a generáció képviseli a legkönnyebben adaptálódó,
leggyorsabban formálható szemléletű társadalmi réteget.
A település HFS dokumentumának felméréseiből
levonható legfontosabb tanulság a kiemelt igény a
lakosság, valamint gazdasági szereplők látókörének
bővítése,
klímaszemléletének
fejlesztése,
mely
célkitűzések szervesen illeszkednek Deszk klímastratégiai
céljaihoz.
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4. Klímavédelmi szempontú települési helyzetelemzés és
helyzetértékelés
4.1 Deszk szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakör és hatásviselők
4.1.1 Társadalmi helyzetkép
Deszk állandó lakónépessége 2019 elején 3909 fő, népsűrűsége 75,02 fő/km 2. A
Magyarország egész területére általánosan jellemző a természetes fogyás Deszken is
megfigyelhető, ennek ellenére a már évtizedek óta tapasztalható pozitív vándorlási mérleg
(odavándorlás és elvándorlás különbsége) következtében a település népessége
folyamatosan nő. 2013-2019 közötti időszakban ennek megfelelően 216 fővel, 2018-ról
2019-re 37 fővel emelkedett az állandó lakosok száma. Döntő többségében a közeli
nagyváros, Szeged városias környezetéből érkeznek a település új lakói, ami egyre erősíti az
alvó-jelleget, ugyanakkor a helyi társadalom fejlődésében pozitív eredője lehet, utalva ez
esetben a szemlélet formálás lehetőségeire.
A településen országos szinten is kiemelkedő a szerb közösség jelenléte, ami saját
önkormányzattal is rendelkezik. A 2011-es népszámlálás adatai alapján Deszk lakossági
összetétele 93 % magyar, 3 % szerb és 4 % egyéb (cigány, szlovák, német, román, horvát stb.)
nemzetiségből tevődött össze1.
Ugyan igen áttételes, de a helyi közösségek identitásának megőrzése és fejlődése példa lehet
más területeken, így pl. a klímatudatosság fejlesztése terén is.

4.1.2 Természeti és táji környezet és katasztrófavédelem
Deszk község Csongrád megye déli részén a Marosszög kistájon helyezkedik el, közigazgatási
területe 492 km2. A felszíni formák jelentős hányadát a Maros folyó fluviális eredetű
képződményei, övzátony sorok, morotvatavak, feltöltődött holtágak és lösziszappal borított
ármentes térszínek adják.
Általánosságban elmondható a deszki talajokról, hogy fizikai féleségük az agyag és a vályog
között ingadozik; közepes víznyelésű és -vezető képességű, erősen víztartó talajok. Jellemző
a magas humusztartalom, azonban a település déli részein jelentős a talaj elszikesedése. A
tájegység területén található legfontosabb talajtípusok a Maros fiatal öntéstalaja (30%),
teraszos csernozjom (19%), valamint a település déli részén lévő réti talajok (14%) és
sztyeppésedő réti szolonyecek, réti csernozjom, humuszos öntés, szolonyec réti és
szoloncsákos szolonyec talaj is2.

1
2

Local Agenda 21 Deszk, Helyi Fenntarthatósági Stratégia, 2013, aktualizálva 2019-ben (28.o.)
Local Agenda 21 Deszk, Helyi Fenntarthatósági Stratégia, 2013, aktualizálva 2019-ben (41-42.o.)
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A terület tengerszint feletti magassága 78 és 88,4 m között váltakozik, ezzel az ország
legmélyebb fekvésű tájai közé tartozik, a település közigazgatási területe teljes egészében
mélyártéren fekszik. A település árvizek elleni védelmét a Maros I. rendű bal oldali töltése
hivatott szolgálni mintegy 8,3 km hosszban, valamint a Kamara töltés 1600 m hosszban. A
védvonal ezen szakasza az ATI-VIZIG Szegedi Szakaszmérnökség kezelésében van. Az
árvízvédelmi szakaszokon a biztonságot a vízfolyásokat keresztező létesítmények (zsilipek,
átereszek, vezetékek) állapota határozza meg. A Deszket érintő öblözethez tartozó
árvízvédelmi vonalak állapota megfelelő, a töltések kellő szintre kiépítettek, rendszeresen
karbantartottak.
Deszk község közigazgatási területe határának egy szakaszát éppen a Maros folyó képezi. A
Maros vízszintjére csakúgy, mint más kontinentális területen levő folyókra általában jellemző
a tavasz végi- kora nyári magas vízállás. A meder általános szélessége 100 méter, mélysége
6-8 méter. A folyó vízjárása és vízhozama erősen ingadozó, árvizei viszonylag gyors
lefutásúak, 5-10, néha 20 napig tartanak, csak a torkolatvidéken fordulnak elő a Tisza tartós
árhullámai miatt ezt meghaladó időtartamú árvizek. Helyi klíma szempontból
meghatározóak az ártéri növényzetek, amelyek a település további területeihez képest
gazdagnak tekinthetők. A településtől É-ra történő elhelyezkedésük az uralkodó É-ÉNy-i
szélirány szempontjából is kedvező.
A Maros vízgyűjtőjének csak kis része van Magyarország területén. A vízgyűjtő teljes
nagysága 20.322 km2, a Magyarországra eső rész azonban csak 2,432 km2, a többi Románia
területén van. A hazai vízgyűjtőrészen kialakuló folyamatok nagymértékben függenek a
Maros vízgyűjtő külföldi részén végzett beavatkozásoktól.
A Maros vízjárását és vízkészletét alapvetően a Romániában lévő vízgyűjtőterület hidrológiai
viszonyai határozzák meg, de azokat az éghajlati és domborzati viszonyok mellett számos
egyéb tényező is befolyásolja. A legutóbbi évtizedekben sok tározó épült és épül a Maroson
és mellékvízfolyásain, melyek befolyásolják a folyó vízjárását. A több mint 30 tározó
összetett hatását az árhullámok levonulására és az összegyülekezés folyamatára csak
kevéssé ismert. A Tisza is jelentősen befolyásolja a magyarországi szakaszon a marosi
árhullámok levonulását. A vizsgált területen összegyülekező saját felszíni vízkészlet nincs,
csak az átlagosnál jóval nedvesebb években alakul ki felszíni lefolyás. A kisebb vízfolyások
esetén csak rövid szakaszon találunk meder/partbiztosítást, amelyek leggyakrabban a
belterületi szakaszon jellemzőek. Ezek hatása a vízfolyásra elenyésző3.

3

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása, Vízgyűjtő Gazdálkodási
Terv, A2-21. MAROS. 2010
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A település éghajlata jellemzően az Alföldéhez hasonlóan meleg és száraz, az évi napsütéses
órák számát tekintve ország legmagasabb értékeivel találkozhatunk. Nyáron 840, télen
átlagosan 190, összességében pedig évi több mint 2000 óra4.
Az évi középhőmérséklet 2018-ban 12-13 °C között változik, az évi csapadékösszeg pedig
általában nem éri el az 540 mm-t. Az ariditási index értéke 1,2, ami az elpárolgott és a
lehullott csapadék mennyiségi hányadosát mutatja.
A tájegység területén az év első szakaszában az észak-északnyugati, a második szakaszában
pedig D-DK-i szelek dominálnak.
Deszken nagyipari tevékenység hiányában ipari légszennyezés nem állapítható meg. A
legjelentősebb légszennyezési forrásnak a lakossági fűtőanyag égetés, valamint a gépjárműközlekedés tekinthető. A település lakóházainak 94%-a rendelkezik vezetékes gázzal, ennek
ellenére még mindig jellemző a nem megfelelő, magas szennyező hatású és környezeti
terhelést jelentő tüzelőanyagok használata. Ennek következtében a szállópor koncentráció a
fűtési szezonban az egészségügyi határértéket alkalmanként meg is haladja. A 9/2004
(IV.29.) Ör. 13. § (2) rendelet kimondja, hogy a község területén a hulladékok nyílt téri
égetése tilos5.

4.1.3 Településszerkezet
Deszk közigazgatási területe 5204,14 ha, amiből 304,61 ha a belterület. A község
településszerkezete sakktábla szerű, mérnöki tervek alapján készített, szabályos felépítésű. A
település belterületétől kb. 1 km-re északra található a Maros jelenlegi futása. Az általános
utcaszerkezet a folyó egykori kanyarulatai felé tájolódik, északnyugati és északkeleti
irányokban. A Maros korábbi holtágainak nagy része elmocsarasodott, mára már teljesen
feltöltődött és csak időszakos vízállásúak vagy teljesen vízmentesek. Kivételt képeznek ez alól
a belterület északi határán húzódó horgásztavak.
A településen 2011-es adatok szerint 1320 db lakás volt, melyek nagy részére a kertes,
családi házas kivitelezés jellemző. Az északnyugati településrészen található a legújabb,
kertvárosias jellegű Marosmenti lakópark, ahová a környékről (Szeged) beköltöző népesség
legnagyobb hányada érkezik.
A településképet meghatározza az azt kelet-nyugati irányban átszelő 43-as számú főút,
amely mentén Deszk legjelentősebb épületei (pl. Gerliczy kastély és kastélykert és a Deszki
Magyarok Nagyasszonya Templom) és terei találhatóak. Többek között a főútról ágazik le a
község főtere, a Tempfli tér, ahol a Polgármesteri Hivatal, a Faluház és könyvtár, az
Egészségház, a Régi Iskola épülete és az Első világháborús emlékmű is található.
4

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_visszatekinto/elmult_evek_idojarasa/main.
php?no=5&ful=napfenytartam
5
Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról – 2018, Deszk Község Önkormányzata (1.o.)
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A község közlekedési kapcsolatai, a település várható fejlődési fő elemei és motívumai a
Szeged-Deszk, valamint a településen áthaladó helyközi forgalom kapcsolatának
fennmaradására épülő forgalmi volumen lesz jellemző. Lényeges beavatkozások nélkül ez a
forgalmi szint tovább erősödik. Ugyan az M43-as 2011-es (térséget is érintő szakaszának)
átadása olyan jelentős változás volt, amelynek hatása máig érvényes (lásd akár szemlélet
formálás), de fontos megjegyezni, hogy a célrendszer lényegesen megváltozott. A tranzit
jellegű forgalom helyett itt maradt a térségi viszonylat ugyancsak jelentős volumene.

A község több nagyhírű rendezvénnyel, helyi identitást erősítő fesztivállal is rendelkezik (pl.
Ajvár fesztivál), aminek megrendezéséhez kiváló helyszínt nyújt a település keleti részén a
főút mellett található Deszki Szabadidőpark.
Deszk közigazgatási területének déli peremén helyezkednek el félkörívben a Natura 2000-es
védettséggel rendelkező ősgyepes területek. A tájegység egyéb külterületein döntő
többségében termőföldek helyezkednek el.
A település zöldfelülete a döntően a Maros-ártérben elhelyezkedő külterületi erdőkből, a
nagy kiterjedésű ősgyepekből, az utakat, holtágat kísérő zöldsávokból, fasorokból, valamint a
belterületi parkokból és a nagy zöldfelülettel rendelkező intézményterületekből adódik
össze. Ezek összesen 22,4 ha-t tesznek ki, melyek közül a legjelentősebb a Gerliczy kastély
kertje, ami önmagában 70.000 m2 területen fekszik6.

4.1.4 Közszolgáltatások és infrastruktúra helyzete
Jelentősebb közszolgáltatási tevékenységek:
Deszk bölcsődei, óvodai és általános iskolai képzést is biztosít a gyermekeknek, mely kiválóan
megfelel a településen zajló demográfiai tendenciák kívánalmainak és megfelelő kereteket
biztosít a következő generációknak. A településen a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda szolgál a
2-6 éves gyermekek nappali ellátására. Az általános iskolás diákok SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskolában, valamint a Szerb Oktatási És Kulturális Központban lévő szerb iskolában
és óvodában töltik hétköznapjaikat. Középiskolai szintű képzésre nincs lehetőség a
településen, jellemzően Szegeden folytatják ilyen irányú tanulmányaikat a gyerekek.
Felsőoktatási lehetőség szintén a közeli Szegeden elérhető. A Csongrád Megyei
Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórház egy részének otthont adó Gerliczy
kastélyban és a mögötte található épületben működik a Szegedi Tudomány Egyetem
Tüdőgyógyászati Tanszéke. Az intézményben jelenleg 3 betegellátó osztályon, 188 ágyon
gondoskodnak a betegekről, éves betegforgalmuk 5 ezer fő.
6

Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (24-26.o.)
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A településen található orvosi és gyermekorvosi rendelő, védőnői ellátás és gyógyszertár.
A közműhálózatot tekintve Deszk fejlett belterületi infrastruktúrával rendelkezik a
csatornázottság, elektromos ellátottság, gáz- és ivóvíz ellátottság tekintetében. Egyes
újonnan parcellázott területeken előfordul a szennyvízcsatorna kiépítés hiánya.
Természetesen a vízhasználat jövőbeli fenntarthatósága egy komplexebb megközelítést
igényel, különösen úgy, hogy a szennyvíz-közműmutató a közelmúltban romlott is, illetve
hiányoznak mind a közösségi mind az egyéni beavatkozások ahhoz, hogy a vízellátás középés hosszú távon egyáltalán fenntartható legyen, illetve a helyi lakoság és közösség érdemben
tudjon abban befolyásoló szerepet betölteni a fenntarthatóság irányába (lásd későbbi
fejezetek.)
A község területén a lakások 94%-a rendelkezik vezetékes gázellátottsággal.

Ivóvízkezelés:
Jelenleg a település vezetékes vízellátása felszínalatti vízkészletből teljesen megoldott. A
közüzemi ivóvízhálózat hossza 29,3 km, a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt
lakások száma 2012. évi 1208 db-ról folyamatosan növekedett, 2016. évben már 1363 db
volt, mely a belterületi lakóingatlanok 100%-át jelenti. A víztermelő telep a község
központjában (Móra utca) lévő 2 db mélyfuratú kútra települ.
Az kinyert ivóvízminőség és -biztonság javítására és az Európai Uniós normák elérése
érdekében meghirdették a Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programját. Deszken a
projekt során egy újabb kút fúrása, illetve új víztisztítási technológia bevezetésével oldották
meg az ivóvíz vonatkozó kormányrendeletben foglalt határértékeinek a betartását. 2015.
évben a projekt részét képező, mintegy 160 m mélységű rétegvíz-kút, illetve 200 m3
térfogatú víztorony építése megtörtént. A projekt 2016-ra befejeződött, az ivóvíz összetétele
megfelel a jogszabályi előírásoknak.
A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 141 200 m3, míg az összes szolgáltatott víz
mennyisége 2016. évben 151 720 m3 volt. A településen üzemelő közkifolyók száma a
korábbi 6 db-ról 1 db-ra csökkent7.
A helyi, magas szintű vízellátás rendkívüli érték. Ha ilyen mértékben adott, a lakosság ezt
természetesnek veszi. Ugyanakkor a klíma állapotának fenntartása szempontjából
tudatosítani kell, hogy ez az egyik legfontosabb, illetve legkritikusabb tényező. Amennyiben
ugyanis ez a forrás beszűkül, ezáltal a szolgáltatási kapacitás csökken, lényegesen nem
pótolható.

7

Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (40-41.o.); KSH Statinfo
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Mindez ráirányítja a figyelmet arra, hogy az egyéni és közösségi, valamint gazdasági
vízfelhasználásban a folytonos takarékosság, a tendenciózus ilyen irányú fejlesztés
elengedhetetlen, amihez a helyi közösség erőteljes szemléletformálással mindenképpen
hozzá tud járulni.

Hulladékkezelés:
A hulladék gyűjtéséről és ártalmatlanításáról rendelkező 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya
alá tartozó hulladékok kezelése Deszk területén megoldott. A közintézményeknél és a
lakosságnál keletkező szilárd kommunális hulladék elszállítását a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. látja el. Az ipari-gazdálkodó szervezetek kommunális és
egyéb hulladékait egyedi, szolgáltatóval kötött szerződés alapján gyűjtik és szállítják. A
közszolgáltató a kommunális és ipari folyékony hulladék gyűjtését, szállítását eseti jelleggel
végzi Deszken.
A községben egy hulladékudvar és egy gyűjtősziget található. A településről 2016-ban
elszállított összes szilárd hulladék mennyisége 863 tonna volt, melyből a lakossági
szilárdhulladék (850,3 tonna) mindössze 2,8%-át képezte a szelektíven gyűjtött hulladék.
Ilyen téren mind infrastrukturálisan (további gyűjtőszigetek kihelyezésével), mind a lakosság
általános szemléletformálásában komoly helyi szintű teendők vannak. A szelektív hulladék
gyűjtése jelenleg a házhoz menő zsákos, a hulladékudvaron, valamint a hulladékszigeten
elhelyezett 1,1 m3-es műanyag görgős szelektív hulladékgyűjtő konténerekkel valósul meg8.
A hulladékszigeteken üveg, papír és műanyag csomagolási hulladékok gyűjtésére van
lehetőség.
A biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése a csomagolási hulladékoktól elkülönítve a
hulladékudvaron, illetve a lakossághoz eljuttatott házi komposztáló konténerekben történik.
A lakossági komposztálás népszerűsítése fontos lépés az általános klímavédelmi
szemléletformálás és az egyéni felelősség hangsúlyozásának területén.
A háztartásból kikerülő veszélyes hulladékok kizárólag a hulladékudvarok arra megjelölt
konténerében gyűjthetők.
A szelektív gyűjtés rendszere jól kialakított. A közösségek ugyanakkor gyakran esnek abba a
hibába, hogy ezzel lényegében befejezik az ilyen típusú szemlélet formálást és közvetlen
képzést. Nem indítanak programokat, a téma nincs jelen a helyi kommunikációban. Jelenleg
az a sajnálatos helyzet van, hogy mindez az állami szintű programokból teljesen hiányzik, a
hulladékgyűjtést erősen változó intézményi és finanszírozási helyzet jellemzi.
Éppen ezért a program meghatározó elem kell legyen a hulladékgyűjtés és -feldolgozás
folyamatához illeszthető szemlélet formálási tevékenység. A lehetséges programok stratégiai
8
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célja a termelődés szintjének lényeges csökkentése, majd a további folyamat elemek
fontosságának hangsúlyozása és a vele kapcsolatos egyéni és közösségi cselekvések
megismertetése és gyakorlatba történő implementálása.

Szennyvíz:
Deszk csatornahálózatában összegyűjtött szennyvíz tisztítása a 2006-ban átadott Szegedi
Vízmű Zrt.-hez tartozó Szeged Város Szennyvíztisztító Telepen történik. A szennyvíziszap
kezelését és hasznosítását szintén a Szegedi Vízmű Zrt. végzi.
A településen a 2007. év végére befejezett szennyvízcsatorna beruházás eredményeként
elérték a csaknem 100%-os csatornázottságot. A település közműolló mutatója (az egy km
ivóvízhálózatra jutó csatornahálózat hossza (km)) 2013-ra rendkívül jó, 1.10-es értéket vett
fel, ami 2016-ra 0,69-re csökkent. Ennek oka, hogy 2007 után épült településrészek (pl.
Marosmenti lakópark) nem kerültek bekapcsolása a meglévő szennyvízhálózatba. Ezen
területek bekötése tehát nagyon fontos ellátandó feladat a település közműollójának
stabilizálása érdekében. A probléma mérséklésére sor került az új kialakítású
településrészeken 2014. évben 1 db, 2016. évben 2 db egyedi szennyvíztisztító berendezés
beépítésére.
A nem közműveken összegyűjtött
Településtisztasági Zrt. végzi.

szennyvíz

elszállítását

a

Csongrád

Megyei

A szennyvíz ellátás hatóterületének kiterjesztése mennyiségi megközelítésén túl –
összefüggésben a vízfelhasználás takarékossági szempontjaival – folytonos cél. Indokolt
megemlíteni, hogy egy elért magas színvonal egy idő után természetessé válik, amiért úgy
tűnik már nem kell tenni, de ez súlyos hibához vezethet. A helyi közösség felelőssége a
Vízellátás fejezetben foglaltakhoz (ahhoz kötődően) ugyancsak magas.
4.1.5 Közlekedés
A település közlekedésből eredő légszennyezettség mértéke az M43 számú autópálya 2011ben történt forgalomba helyezésével nagymértékben csökkent, mivel Bulgária és Románia
felől érkező jelentős tranzitforgalom így elkerüli a községet. Deszk meglehetősen szabályos
sakktábla szerű úthálózattal rendelkezik, az átmenő forgalmat a nyugat-keleti irányú 43-as út
bonyolítja. Ezen út átlagos napi forgalma 2010. évi forgalmi adatokhoz viszonyítva Deszk
belterületi szakaszán 2016-ban 46%-kal, míg a külterületi szakaszán 69%-kal csökkent9. Deszk
közigazgatási területére eső állami utak összegzett hossza 3,76 km, míg a belterületre eső
összes kiépített út hossza 22,5 km.
Deszk Stratégiai Zajtérképe alapján megállapítható, hogy a település közlekedési eredetű
zajterhelése jelentős mértékben csökkent az említett autópálya szakasz átadásával.
9
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A település belterületének déli határán húzódik az Újszeged-Nagylak egyvágányú vasúti
mellékvonal, ami a Makó-Szeged lehetséges elővárosi vasút terepe is. Ennek mintegy
„előszobája” a tervezett D-i szegedi Tisza-híd. Mindennek úgy van jelentősége, ha ennek
lehetséges hatását a jelenlegi magán és autóbuszos közlekedési megoldásokra gyakorolt
hatással együtt vizsgálva nézzük.
Megfigyelhető tendencia a településen forgalomba helyezett személygépkocsik számának
folyamatos növekedése. A növekedés mértéke 2005 és 2015 között 33% volt. Kedvező
tendencia azonban a gépjárművek emissziójának csökkenése a katalizátoros járművek és az
ólommentes benzin elterjedésével.
A településen a helyi közlekedés nem számít jelentős légszennyezőnek, 2016-ban a
településen bejelentett gépjárművek száma 1232 db10. Az átmenő forgalom mellett a
település gépjárműforgalmának jelentős részét a Szegeden dolgozó helyi lakosok ingázása
jelenti. Ez a tényező a közösségi közlekedés fejlesztésével mérsékelhető.
A közösségi közlekedést jelenleg a Szeged és Makó irányában vezető menetrendszerinti busz
és vonat járatok biztosítják.
A turizmus fejlesztése és a helyi lakosság klímavédelmi szemléletformálása szempontjából
fontos lépcsőfok volt, hogy három fázisban megépültek a Szeged és Makó felé vezető
kerékpárút kül- és belterületi szakaszai. A kerékpárút a 43-as főút mentén halad és jelenleg
már a Szeged és Klárafalva közötti szakaszon teljesen elkészült.
Összességében a település számára a jövőben is jelentős változtatási potenciál van jelen a
térségi közlekedési módozatok fejlődésével. Nagy távlatban egy É-D autópálya összekötő
útvonal megjelenése is várható a település környékén.

4.1.6 Mezőgazdaság
Deszk gazdaságának döntő hányadát hagyományosan mezőgazdaság különböző formái
adják. „A mezőgazdaságban a legnagyobb számban hagyományosan a kisgazdaságok vannak
jelen, amelyek 1-5 ha földterületen gazdálkodnak. Ez a birtokstruktúra nem feltétlenül
kedvezőtlen, mert a természeti táj mozaikossága, az éghajlati és talajadottságai és a
kertészet ágazat magas aránya ezt életképessé teszik. A lakossági állattenyésztés a
mezőgazdasági termelésen belül – a takarmánynövények gazdaságtalan termesztése miatt –
háttérbe szorul. Leginkább jellemző és jövedelmező termelési ágazata a kertészet: a rózsa,
dísznövény, zöldség-, gyümölcstermesztés.”11

10
11

Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (123-124.o.)
Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (50.o.)

DESZK KÖZSÉG KLÍMSTRATÉGIÁJA

28

A földterületek művelési ágak szerinti megoszlása12:

Művelési ág
kivett
erdő
szántó
legelő
kert
nádas
gyümölcsös

%-os arány
47,7
30,6
14,1
5,1
2,4
0,1
0,01

A statisztika mögött ugyanakkor meghúzódik az a jelenség, hogy a bérelt földterületeken
keresztül a tényleges gazdálkodás terület mérete mozog az egyre nagyobb felületek felé.
A legjelentősebb vállalkozások közül meg kell említeni az Agronómia Kft. több mint 700 db
fejőstehénnel rendelkező szarvasmarhatelepét, mely 900 ha területen termeli a takarmányt
az állatállomány ellátására. A cég által előállított tej a folyamatos üzemfejlesztéseknek
köszönhetően kiváló minőségű. A cég jelentős szerepet tölt be a foglalkoztatásban, az utolsó
ismert létszámadat szerint 34 alkalmazottal dolgozik13.
A település mezőgazdaságának fontos eleme a rózsatermesztés, az oltvány rózsatövek
előállítása, hiszen Deszk és környéke a már hungarikummá minősített szőregi rózsatő egyik
jelentős termelési helyszíne (a szőregi rózsa mintegy 70%-át Deszken termesztik). A
napsütéses órák magas száma, a Maros által kialakított magas humusztartalmú, kiváló
vízháztartású és vízmegtartó képességű öntés talaj, a folyók közelsége miatti kedvező
öntözési lehetőség, továbbá a megfelelő páratartalom az ország egyik legkiválóbb
rózsatermő vidékévé teszi a régiót. Ennek eredményeként a Magyarországon termesztett
tövek 90%-a ebből a térségből származik. A legnagyobb rózsanemesítéssel foglalkozó családi
vállalkozás a Tóth Rózsakertészet, mely nagyjából 40 ha területen évente kb. 500-600 ezer
rózsatövet állít elő14.
Felmérések mutatják, hogy a Maros folyó vízminősége évszakonként jelentősen változik. Míg
télen kifejezetten jónak mondható a víz minősége, a tavaszi időszakban rendkívül sok
szennyezőanyag jut a folyóba (ezen időszakban a megye legszennyezettebb vizű folyójának
tekinthető). Ez a tendencia erősen összefüggésbe hozható a Maros-völgyében román és
magyar oldalon zajló intenzív mezőgazdasági tevékenységgel, aminek következtében a
tavasszal földekre kerülő műtrágya, növényvédő- és rovarirtószerek egy része a csatornákon
és természetes vízfolyásokon keresztül a folyóba jutnak. E vegyszerek mellett komoly
12
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problémát jelentenek a belőlük keletkező bomlástermékek is, melyek akár mérgezőbbek is
lehetnek, mint az eredeti növényvédőszer. A probléma enyhítése, megoldása
országhatárokon átnyúló együttműködés megkezdése sürgető fontosságú15.
A kertművelés magas aránya, bár a területi összetételben ez néhány százalékot jelent is,
abból a szempontból különösen érdekes, hogy egy ún. munka-intenzív termelés
tevékenységről beszélünk. Ez azt hordozhatja, hogy ugyan a termelés módszertan ágazatilag
jellemző, s a szerint is várható változása, viszont a termelés mögött közvetlenül az ember
található, akinek tudása, irányultsága hatással lehet a kertművelés klíma hatására is. Ez
alapján a helyi közösség, ahová a termelők is tartoznak és kötődnek, jól felfogott érdekében
vonja be a klímatudatosság alkalmazásába és terjesztésébe is az érintett szereplőket.

4.1.7 Ipar és Logisztika
Deszk területén jelentősebb nagyipari tevékenység nem folyik. Ez alapvetően meghatározza
az ÜHG kibocsátás összes volumenének alacsony szintjét.
„Az ipari ágazatokon belül az építőipar és a feldolgozóipar a meghatározó. Az utóbbi
időszakban az egyes ágazatokat tekintve változó mértékű pozitív hajtóerőt képviselt a
termelési hatékonyság-javítása, illetve a technológiafejlesztés (pl. környezetirányítási
rendszerek alkalmazása, másodnyersanyagok felhasználása), mely a környezetbe történő
kibocsátások mérséklését is eredményezi.”16
Fontos szemléletformálási célkitűzés lehet az ipari szereplők, vállalkozások felé erőforrások
takarékos használata és az életciklus szemlélet alkalmazása.
A település legjelentősebb munkáltatója a Taugép Kft., mely a technológiai gépgyártás
területén képvisel a nyugat-európai gumiabroncsgyárak számára is keresett minőséget. A
cég folyamatos technológiai újítások bevezetésével, üzemfejlesztéssel igyekszik fenntartani
versenyképességét. A legutóbbi adatok szerint mintegy 123 alkalmazott dolgozik jelenleg a
vállalatnál.
„A nagyfoglalkoztató mellett a deszki ipart illetően mikrovállalkozásokat és egyéni
vállalkozásokat lehet még megemlíteni; tevékenységük jórészt az építőiparra, illetve
feldolgozóipari és gépjavítói tevékenységekre összpontosul.
Deszken 120 db fölötti a működő társas vállalkozások száma. Tevékenységi körüket tekintve
a legmagasabb arányt a kereskedelem és a gépjárműjavítás kategóriájába tartozó
vállalkozások képviselik, ezt követik az építőipari tevékenységet, a humán-egészségügyi és

15
16
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szociális szolgáltatást, valamint az ingatlanügyleteket fő tevékenységként megjelölő
cégek.”17
A gazdaság ilyen típusú szerkezete jó lehetőséget jelent a helyi közösség számára a klíma
stratégiai célok közvetítésében. A bevonás módja igen széles platformú lehet. A gazdasággal
kapcsolatban indokolt megemlíteni az ingázók magas arányát is, főként Szeged irányába.
Mindez abból szempontból érdekes, hogy jól meghatározott kommunikációs célcsoportokról
beszélhetünk, ami megkönnyíthet a tervezet szemlélet formálási és edukációs programok,
kampányok tervezését.

4.1.8 Turizmus
„Deszk neve az országban leginkább a volt Gerliczy kastélyban működő Szakkórház miatt vált
ismertté, az ország kulturális életében jártasoknak azonban a szerb kultúra egyik fellegvárát
is jelenti. Hat magyar néptánccsoport, népdalénekes fiatalok, Aranypáva Nagydíjas
népdalkör, amatőr színjátszók, további tizenhárom kulturális csoport és társadalmi szervezet
a megyénk egyik legkiemelkedőbb kulturális életét felmutató községgé emelték Deszket.”18
Jelentős idegenforgalmi vonzóerőt képviselnek a község különböző témájú rendezvényei és
fesztiváljai. Ezek közül kiemelkedő az Ajvár fesztivál, mely a hazai látogatók mellett jelentős
vonzóerőt képvisel a határon túli szerb közösség számára is. A rendezvényre minden évben
több ezer látogató érkezik a községbe.
Az épített környezet turisztikai látnivalói közül kiemelkedik Gerliczy kastély és kastélypark, a
neogót stílusú Magyarok Nagyasszonya Templom, valamint a klasszicista stílusú Szerb
Ortodox Templom.
„Deszken a vendégágyak száma a 2009. évi 7 db-ról 2017-re 33 db-ra nőtt.”19
Akár csak egyetlen lehetséges szlogen kommunikációs alkalmazása is lehetséges, építve a
kertművelés, valamint a sajátos, Maros-menti környezet elemeire. Deszk nem lesz
meghatározó turisztikai célpont, de a térségben egy speciális (lásd rózsatermesztés
bemutatása) célhely a környezettudatos gazdálkodás és életmód terén lehet egyedi. Ehhez
társulhat a kerékpározás lehetősége, nyújtva akár komfortos szállás lehetőséget is a
marosmenti túrához, vagy akár a határon való átkerekezéshez.
A kerékpáros, Maros-menti turizmus keretében érdemes elgondolkodni azon, hogy a Tisza
bal partján, a Maros-torok alatt kialakított Rotary tanösvényhez hasonló, ahhoz
gyalogos/kerékpáros kapcsolattal rendelkező kirándulóhely alakítható ki a tanösvény
folytatásában, a deszki Maros ártéren is.

17
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E felvetések természetesen nem képeznek komplex programot, csak utalnak arra, ha a helyi
klímastratégia megfogalmazása kerül napirendre, milyen új dimenziókban indokolt ezeket is
tárgyalni, ami visszahathat magára a tevékenység helyi vonzerejére.

4.1.9 Az éghajlat változás által veszélyeztetett helyi értékek
Deszken az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek a természeti értékek, épített
környezet és műemlékek, agrárgazdaság, valamint a turizmus és rendezvények
témakörökhöz kapcsolhatók.
4. táblázat - Természeti értékek
Megnevezés
Deszki Nagy Fa
Maros folyó és ártere

Európai Nyelesszemű légy
Deszki rózsa és rózsaföldek
Deszki ősgyep

Gerliczy kastély kertje

Védendő érték
Több mint 300 éves tölgy, Csongrád-Csanád
megye legnagyobb tölgyfája
Natura
2000-es
terület:
egyedi
növénytársulások és kiemelt élettér az
állatvilág számára
A nyelesszemű légyfélék családjának
egyetlen mérsékeltövi képviselője
A szőregi rózsatő termesztésére alkalmas
kiváló minőségű földterületek
Natura
2000-es
terület:
különleges
növénytársulások (főként pázsitfűfélék és
pillangós virágú növények)
Védett természeti értékű kocsányos tölgyes

Klímastratégiai szempontból kiemelt figyelmet érdemel Deszk fent említett természeti
értékei közül a Maros folyó és ártere, az Európai nyelesszemű légy, valamint a Deszki ősgyep.
A Maros folyó és ártere Deszk északi határán a Körös-Maros Nemzeti Park illetékességébe
tartozik, valamint Natura 2000-es terület, tehát az európai közösségi védelmét is élvezi. A
Tisza mellékfolyói közül a Maros legnagyobb esésű, vízhozamú és hordalék szállítású ág. A
folyó főként hegyvidéki mellékfolyókkal rendelkezik, ennek köszönhetően közvetlen
kapcsolatot képez a hegyvidéki- és síkvidéki növény és állatvilág között. Magyarországi
szakasza így országos szinten egyedi növény és állatvilág kialakulásához vezetett. A védett
növényfajok között megjelenik például a ligeti csillagvirág, az orchideák közé tartozó
széleslevelű nőszőfű vagy a karcsú orbáncfű. Az állatvilág szempontjából fontos megemlíteni
a folyó által a Kárpátokból lehordott, majd itt letelepedett bánáti csiga, valamint a
nyelesszemű légyfélék családjába tartozó Európai Nyelesszemű légy faját. A védett halfajok
közül megtalálható például a homoki küllő, a selymes durbincs vagy a magyar bucó. A folyó
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mentén költ a réti sas, valamint a fekete gólya is, ezek mellett a legfrissebb kutatások szerint
jelentős az ártéri erdők tavidenevér állománya is20.
Külön figyelmet érdemel a korábban említett Európai Nyelesszemű légy. 1996 októberében
Paulovics Péter szegedi biológus a Tisza-Maros torkolatának közelében – Deszk mellett –
fedezte fel az addig leírásra nem került rovart. A kistermetű légy (3-4 mm-es testhossz) a
nyelesszemű legyek családjának egyetlen mérsékeltövi képviselője. Magyarországon
kizárólag a Körös-Maros Nemzeti Park területén, a Maros partján, valamint Szerbiában a
Duna partján él. Rokon fajai kivétel nélkül trópusi területeken találhatóak meg.
A településtől délre félkörívben elhelyezkedő, természetes körülmények között kialakult
szikes puszta egyedi értékei miatt helyi védelem alatt áll, része a Natura 2000 programban
védettséget szerzett területeknek. A különleges növénytársulásokkal, főként pázsitfűfélékkel
és pillangós virágú növényekkel tarkított ősgyep kialakulásához rendkívül hosszú idő
szükséges. Kiemelten fontos a deszkihez hasonló ősgyep területek növény és állatvilágának
érintetlen megőrzése, mivel Magyarországtól nyugatra már nem jelennek meg hasonló
szikes puszták.

5. táblázat - Épített környezet, műemlékek és agrár értékek21
Megnevezés
Gerliczy kastély
Első világháborús emlékmű
Szerb Ortodox Templom

Deszki Magyarok Nagyasszonya Temploma
Régi iskola épülete

Megnevezés
Deszki Horgásztavak

20
21

Védendő érték
Eklektikus-klasszicizáló épület, épült 1884ben
1936-ban felavatott köztéri szobor az
elesett deszki hősök tiszteletére
Klasszicista stílusú épület, belsejében
értékes ikonosztáz található, épült 1859ben
Neogótikus épület 1904-ből
Magyaros-szecessziós épület 1929-ből

Védendő érték
Maros-holtág hasznosítása haltenyésztésre
és horgászati célokra

Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (82-83.o.)
Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (27-28.o.)
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Turizmus, rendezvények:
A Csongrád Megye Klímastratégiája22 dokumentum a megye turizmusának klímaváltozás
általi veszélyeztetettségét az országos átlagot jelentősen meghaladónak minősítette.
Deszk legjelentősebb hazai és külföldi turisták által is látogatott rendezvényei az alábbi
táblázatban láthatóak, melyek fontos szerepet látnak el a helyi értékek megismertetése, a
helyi termékek fogyasztásának serkentése, az edukáció, és a hagyományok megőrzésének
területén.
6. táblázat – Rendezvények, események
Megnevezés
Ajvár Fesztivál
Deszki Falunap
Banatski Sabor
Arató ünnep
Deszki BuShow
Deszki Marosmenti Fesztivál
Deszki Értékek Napja
„Ezt tanultuk”

Rendezvény témaköre
hagyományőrző gasztronómiai és kulturális
rendezvény
hagyományőrző és szórakoztató programok
népzenei találkozó
magyar
és
szerb
közösségek
hagyományőrző ünnepsége
hagyományteremtő jelmezes fesztivál
ifjúsági programok néptánc, vers, próza,
színjátszás témakörökben
kézműves családi programok, főzőverseny,
koncertek
helyi
hagyományőrző
csoportok
bemutatkozása zene és tánc témakörben

4.1.10 A település szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők
meghatározása
Települési szintű éghajlati sérülékenységi vizsgálatokat Farkas et al. (2015) készített a
kitettség, a társadalmi-gazdasági érzékenység és az adaptációs képesség alapján23.
Ezek szerint Deszk térsége:
-

-

22
23

a társadalmi érzékenység (mely azokat a társadalmi csoportokra koncentrált, melyek
az egészségi állapotuknál vagy koruknál fogva az éghajlatváltozásra járó hirtelen
időjárási szélsőségeket, hosszabb távú hatásokat nehezebben viselik), valamint
a gazdasági érzékenység (a mezőgazdaság fontosabb mutatószámai, illetve az építőés feldolgozóipar egyes ágazatai) tekintetében az országos átlag alatti értékkel
rendelkezik.

Csongrád Megye Klímastratégiája, 2017 (77.o.)
Csongrád Megye Klímastratégiája, 2017 (78-81.o.)
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A települések adaptációs képességének becslése a jövedelmi, a szellemi, tudományos és
műszaki potenciált jellemző indexet segítségével történt. Csongrád-Csanád megyében a
legjobb adaptációs képességgel a nagyobb városok és azok vonzáskörzetei, míg a
leggyengébb adaptációs képességgel a megye nyugati részén elhelyezkedő homokháti
kistelepülések rendelkeznek. Deszk így többek között Szeged közelsége miatt is az átlag
feletti adaptációs képességű területek közé tartozik.
A kitettség vizsgálatakor Farkas et al. (2015)24 az alapvető éghajlati indikátorok mellett két
olyan mutatót választott ki, amelyek a változások hatásait felerősíthetik. A kitettség
mértékét így a hőségnapok számának változása 1980–2010 között, az átlaghőmérséklet
változása 1980–2010 között, a csapadék mennyiségének változása 1980–2010 között, a
belterület nagysága (2011), valamint a szolgáltatott víz mennyisége a településen (2012)
mutatói alapján becsülték. Az indikátorokból számított kitettség szerint Deszk a megye teljes
dél-keleti harmadához hasonlóan az átlag feletti kitettségű területek közé tartozik.
Az említett három tényezőt összevetve a gazdasági-társadalmi éghajlati sérülékenység
mértéke Deszk térségében országos átlag alatti értékkel rendelkezik.
A „Módszertani útmutató települések és településegyüttesek klímastratégiáinak
kidolgozásához” című dokumentum F-1 függelékében megtalálható segédlet, az ún.
Települési Alkalmazkodási Barométer (TAB) segítségével, az ebben található általános és
specifikus tématerületek kérdéseinek megválaszolásával Deszk alkalmazkodási szempontú
helyzetértékelése a helyi sajátosságok teljes körű figyelembevétele mellett végezhető el.
Deszk esetében a TAB kitöltésére a 2020. február 25-én megtartott módszertani bemutató
keretében került sor, a település különféle tématerületekben jártas – elsősorban intézményi
– képviselőinek részvételével. Ennek eredményeként az általános kérdések megválaszolását
követően a Magyarországon lehatárolt 12 kiemelt éghajlatváltozás hatásaiból fakadó
problémakör közül az alábbi található négy problémakör mutatkozott a legfontosabbnak:

24

Farkas J. Zs., Rakonczai J., Hoyk E., 2015: Környezeti, gazdasági és társadalmi éghajlati sérülékenység:
esettanulmány a Dél-Alföldről. Tér és Társadalom 29, 149–174.
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7. sz. táblázat – Kiemelt éghajlatváltozási problémák Deszken
Kiemelt éghajlati
Főbb hatások, elsődleges
problémakörök
következmények
Aszály okozta terméskiesés, Agrárgazdasági
talajok termőképességének terméskiesés
romlása
(növénytermesztés)

Főbb érintett hatásviselők

Növénytermesztő
agrártevékenység (szántó,
konyhakert,
gyümölcsös,
rózsaföldek)
Belvíz okozta károk
Tartós és visszatérő belvíz Belvízveszélyes
területen
elöntések
(magas belvízi kockázatú
területen) élő népesség
Allergének,
Allergiás megbetegedések Teljes
lakosság,
de
betegségterjesztő rovarok gyakoriságának növekedése különösen az allergiával
jelenléte
küzdők
Viharkár
(épületekben, Homlokzati és tető károk, Épületek, műemlékek
műszaki infrastruktúrában)
extrém csapadék okozta
károk

A TAB értékelő munka általános kérdéseire adott helyi válaszok alapján egyértelműen
kirajzolódott a fenti táblázatban is olvasható négy kiemelt éghajlati problématerület, vagyis
az aszály okozta terméskiesés, a belvízveszély, az allergének és veszélyes rovarok terjedése,
valamint a viharveszély. Az említett problémakörök és azok elszenvedőinek lehatárolásával
megfogalmazhatóak az azokhoz való megelőzési, alkalmazkodási, esetleg szemléletformálási
kapcsolódási pontok.
A Csongrád megye klímastratégiája 2017 dokumentum, az SZTE Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszéke munkatársainak szakértői véleményei alapján25 módosított
táblázata szerint a megye kiemelkedő jelentőségű problémakörei a hőhullám, viharkár, árvíz,
belvíz, valamint az aszály. Ezen témakörök mind a megyei éghajlati alkalmazkodási
tevékenységek fókuszában állnak, és fokozottan ajánlott beavatkozási területeknek
minősülnek.
Jól látható, hogy a településen elvégzett kérdőíves kutatás során, a megkérdezettek által
megjelölt sarkalatos témakörök közül három, az aszály okozta terméskiesés, a belvíz és a
viharveszély egyezést mutat megye stratégiai prioritást élvező problémaköreivel. Ez a tény jó
kiindulópont, melyet figyelembe kell venni a helyi mitigációs és alkalmazkodási célkitűzések

25

Csongrád Megye Klímastratégiája, 2017 (81.o.)
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megfogalmazásakor
reményében26.

az

esetleges

(szomszédtelepülési

és

megyei)

együttműködés

A helyi kérdőíves felmérés során a kitöltők részéről további említésre méltó problémaként
került megjelölésre az 5. helyen végzett rossz levegőminőség és a 6. helyen végzett hőhullám
problémakörei, melyek időben történő felismerése és vizsgálata (esetleg enyhítése)
megelőzheti azok jövőbeni hatásának felerősödését.

4.2 Deszk üvegházhatású gáz kibocsátási leltára
A rögzített módszertani megközelítés alapján a települési ÜHG leltár kidolgozásának
elsődleges célja, hogy a település vezetése számára információt szolgáltasson a településen
található fő kibocsátó ágazatokról, illetve viszonyítási alapot adjon a települési
éghajlatpolitika dekarbonizációs, mitigációs tevékenységéhez. A települési éghajlatpolitikai
tervezésnek minden esetben a helyi sajátosságokon kell alapulnia, ezért fontos, hogy olyan
helyzetelemzés készüljön, ami a helyi sajátos körülményeket egyértelműen azonosítja. Ezen
cél megvalósítása érdekében került sor Deszk ÜHG kibocsátása ágazati megoszlásának
vizsgálatára.
Az ÜHG leltár a Klímabarát Települések Szövetsége által rendelkezésre bocsátott
számolótábla által meghatározott eljárás szerint készült. Az ÜHG leltár dátuma 2020,
melynek készítése során a lehető legfrissebb adatok felhasználására került sor. A bázisév
2015 volt, ugyanakkor egyes – csak népszámlálás és mezőgazdasági összeírás során gyűjtött
– adatok ettől eltérően a 2010., illetve a 2011. éviek, bizonyos mezőgazdasági adatok 2018.
éviek, az állami utak közlekedési forgalmára vonatkozó adatok 2014-esek, míg a település
specifikus energiafogyasztási adatok és település személygépkocsi állományára vonatkozó
adatok a 2019. évi adatokat tükrözik.
A számítás – az alapul vett módszertan alapján – az alábbi hat fő területre terjed ki:







energiafogyasztás;
nagyipari kibocsátás;
közlekedés;
mezőgazdaság;
hulladék;
nyelők.

26

Hrabovszky et al., 2013: Hrabovszky S., Pálvölgyi T., Csoknyai T., Talamon A., 2013: Generalized residential
building typology for urban climate change mitigation and adaptation strategies: The case of Hungary. Energy
Build 62, 475–485.)
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Az említett helyi ÜHG mérleget befolyásoló tényezők részletes kiértékelése az alábbi
táblázatban, illetve az azt követő szöveges jellemzésben történik. Az adatok döntően
statisztikai adatgyűjtésből származnak.

8. sz. táblázat – ÜHG Leltár 2020

4.2.1 Energiafogyasztás
Az energiafogyasztásból származó ÜHG kibocsátás meghatározása érdekében a település
villamos energia, földgáz és távhő-fogyasztása, valamint az önkormányzati és lakossági
tűzifa- és szénfelhasználás adatainak vizsgálatára került sor. A számolótáblában rögzített
emissziós faktorok segítségével meghatározásra kerültek a kibocsátások, majd az
energiafogyasztás teljes ÜHG kibocsátása ezek összegeként került meghatározásra.
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A villamos energia fogyasztás kibocsátásának meghatározása: a különböző szektoroknak
(közvetlen háztartási, lakóépületek központi kazánjai, távfűtést ellátó vállalkozások,
kommunális, ipari, mezőgazdasági, egyéb kategória) szolgáltatott villamos energia
mennyisége és a módszertanban megadott emissziós faktor alapján számítható az egyes
ágazatok (önkormányzat, lakosság, közvilágítás, ipar, szolgáltatás, mezőgazdaság) villamos
energia fogyasztásából származó CO2 kibocsátása. A szolgáltatott villamos energia
mennyiségére vonatkozó 2019. évi adatokat a KSH adatszolgáltatás keretében biztosította.
Földgázfogyasztás kibocsátásának számolása: a különböző szektoroknak (közvetlen
háztartási, lakóépületek központi kazánjai, távfűtést ellátó vállalkozások, kommunális, ipari,
mezőgazdasági, egyéb kategória) értékesített földgáz mennyisége, a módszertanban
megadott vonatkozó emissziós faktor, valamint a földgáz energiatartalma alapján számítható
az egyes ágazatok földgázfelhasználásából származó CO2 kibocsátása. Az energiafogyasztási
adatok forrása a KSH Tájékoztatási adatbázisa, ahol szintén a 2019. évi adatok kerültek
felhasználásra.
Távhőszolgáltatás nincs a településen, az Önkormányzati intézmények 20 éve nem
rendelkeznek fűtési célú tűzifa- és szénfogyasztással. A lakossági tűzifa- és szénfogyasztás
adatok becslés útján kerültek meghatározásra a módszertani útmutatóban meghatározott
KSH adatbázisokból származó adatok segítségével.
Ezen energiafogyasztási faktorok figyelembevételével a település összes ÜHG kibocsátása
6495,26 t CO2, mely ágazati bontásban a következőképpen alakul.

9. sz. táblázat – Deszk CO2 kibocsátás (tonna)

Villamosenergia
fogyasztás
kibocsátása
Földgázfogyasztás
kibocsátása
Távhő
felhasználás
kibocsátása
Önkormányzati és
lakossági tűzifaés szénfogyasztás
kibocsátása
Minden tényező
összesen

ÖnkorLakos- KözIpar
Szolgál- MezőÖsszesen
mányzat ság
világítás
tatás
gazdaság
162,72 1572,1
63,00 391,68 162,36
265,32 2617,2
2
0
210,05

-

207,57

237,52

58,95

0

2896,0
1
0

-

0

0

0

3610,0
9
0

0

267,97

-

-

-

-

267,97
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4.2.2 Nagyipari kibocsátás
Deszken nem található nagyipari létesítmény, ezért a nagyipari folyamatok során jelentkező
ÜHG kibocsátást 0 t CO2 egyenértékűnek lehet tekinteni.

4.2.3 Közlekedés
A Deszk területén jelentkező közlekedésből származó CO2 kibocsátás a településen belüli,
helyi, egyéni utazások; a helyi, szomszédos városokba ingázó lakosok saját településük nem
állami útszakaszára eső személygépkocsis utazásai; valamint a településre eső állami utak
forgalmából tevődik össze.
Fontos megjegyezni, hogy az M43-as autópálya 2011 áprilisi átadása óta mintegy
kétharmadával csökkent az átmenő személygépkocsi forgalom, a tehergépjárművek száma
mintegy 90%-kal mérséklődött.
A kibocsátás a településen belüli, helyi, egyéni utazások CO2 kibocsátásának meghatározása
három tényező figyelembevételével történt. Ezek a KSH-tól történt egyedi adatigénylés
alapján rendelkezésre bocsátott „a településre vonatkozó, személygépkocsival megtett, a
lakótelepülésen belül történő munkába járás összesített napi időtartama egy irányba”, mely
összesen 2539 perc; a gépjárművek darabszámának üzemanyag meghajtás típus szerinti
osztályozása, mely 981 db benzin és 465 dízel üzemű gépjárművet számlál a KSH
Tájékoztatási
Adatbázisának
„Éves
településstatisztikai
adatok
2019-es
27
településszerkezetben” adatbázisából történt.
Szintén a KSH-tól történő adatkérés útján, a „helyi, ingázó lakosok saját településük nem
állami útszakaszára eső személygépkocsis utazásai” alapján került meghatározásra a
településről személygépkocsival ingázó munkavállalók száma, ami 478 fő. Itt is felmerül az
eset, hogy a helyi vélemények szerint ez az érték akár a többszöröse is lehet a statisztikai
adat által rögzítettnél. Érdemes azon elgondolkodni, hogy a helyi önkormányzat egy
lehetséges felméréssel képet kap a valós nagyságrendről mivel ez a jelenség érdemben hat a
település életére, és több dimenzióban befolyásolja a környezet alakulását és alakítási
lehetőségét.
A Deszk területére eső állami utak forgalmának számítása a Közlekedésinformációs Rendszer
és Adatbázis, illetve a Magyar Közút Zrt. által közzétett „2019. évi országos közúti
keresztmetszeti forgalomszámlálás eredményei” dokumentum alapján készült.28 A község
közigazgatási területén két állami út halad át. Ezek a 43-as főút, mely 2,474 km hosszan,
valamint a 43306-as számú, a vasútállomáshoz vezető közút, mely 1,283 km hosszan húzódik
(összesen 3,757 km belterületre eső állami út). A település összes kiépített belterületi
úthálózatának hossza 22,496 km.
27

KSH, http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu
KIRA, http://kira.gov.hu/kira/https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozutiadatbank/forgalomszamlalas/
28
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4.2.4 Mezőgazdaság
Az ÜHG kibocsátás mezőgazdasági vonatkozású számításánál a módszertan metán és
dinitrogén-oxid kibocsátást számol át tonna CO2-egyenértékbe (t CO2e), valamint külön
kezeli a kérődzők kibocsátását, a hígtrágya emissziót, illetve a szerves- és műtrágyaemissziót.
A kérődzők kibocsátása a KSH 2010-es település állatállomány adatbázisából nyert adatok29
alapján a szarvasmarhák darabszáma 1282 db, 2545,75 t CO2e éves metán kibocsátással,
illetve 183 db juh, 30,74 t CO2e kibocsátással. A kérődző állatok teljes éves metán
kibocsátása 2576,5 t CO2e.
A mezőgazdaság ÜHG kibocsátásának mérlegelése kapcsán hosszú távú tervként érdemes
megfontolni a marhatelepen egyrészt valamilyen – kísérleti szinten már megvalósított –
metáncsökkentő takarmányozási rendszer bevezetését, másrészt a hígtrágya-kezelés
környezetkímélő és energiahatékony megoldása érdekében biogáz-termelő egység
kiépítését.
Természetesen ez nem közvetlenül az önkormányzat kompetenciája, és nem a település
költségvetéséből valósulhat meg, de jelentősen hozzájárulna a helyi mezőgazdaság
környezetterhelésének csökkentéséhez.
A községen jelentkező hígtrágya emisszió meghatározása az említett KSH települési
állatállomány adatbázisából, a teljes állatállomány darabszámát figyelembe véve történt.
Ezek alapján az összes állatállományt 1282 db szarvasmarha, 183 db juh, 360 db sertés, 3076
db tyúk, 141 db kacsa, 95 db lúd és 48 db pulyka képezi. Az ilyen vonatkozású metán
kibocsátás 578,85 t CO2e, a dinitrogén-oxid kibocsátás pedig 248,28 t CO2e. Az ide vonatkozó
települési bázisadatok (frissebb adatok hiányában) 2010-ből származnak, így a jelenlegi
kibocsátási adatok nagyban eltérhetnek az itt közöltektől.
A KSH 2015. évi szántóföldeken történő szerves- és műtrágya felhasználásra vonatkozó,
Csongrád-Csanád megyei adatokból kerültek kiszámításra a szántóföldek trágyázásával
kapcsolatos adatok. Ezek szerint a megyei szántóföldek szerves trágyázott alapterülete
16 793,9 ha, a megyei egy hektárra jutó szervestrágya mennyisége 19,8 tonna/ha, a
felhasznált összes szervestrágya mennyisége 332 141 tonna. A megye műtrágyázott
alapterület 143 958 hektár, az egy hektárra jutó műtrágya mennyisége 341,3 kg/ha, az
összes felhasznált műtrágya mennyisége 49 137 tonna. A megye teljes szántóterület mérete
256 000 hektár.
A települési szántóterületek megoszlásának meghatározása a KSH Földterület használata (új
módszertan) 2016-os régiós (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád megye) adatainak30
arányosításával történt a település teljes szántóterületének méret adatára alapozva (2020).
29
30

KSH, http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszak/foldhaszn1022.xls
KSH, http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp
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Ezek szerint Deszk szántóterületeinek gazdálkodási formák szerinti megoszlása: az egyéni
gazdaságok mérete 22,02 km2, a gazdasági szervezetek mérete pedig 12,48 km2,
mindösszesen 34,50 km2. A település szántóterületeire kijuttatott trágya becsült mennyisége
3596 tonna. Az így keletkező dinitrogén-oxid kibocsátás értéke 1181,06 t CO2e.
Az alkalmazott modell alapján megállapítható, hogy a mezőgazdaságon belül messze az
állattenyésztés bizonyul a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó alágazatnak, amelynek
kibocsátásait leginkább a helyben tartott szarvasmarhák száma határozza meg.

4.2.5 Hulladék
A község hulladék kezelésből származó metán és dinitrogén-oxid kibocsátásának CO2
egyenértékben való meghatározása a szilárd hulladék keletkezésből és a szennyvízkezelésből
származó kibocsátás értékeken alapult.
A szilárd hulladékkezelésből eredő ÜHG kibocsátás számolása a műszaki védelemmel ellátott
lerakókban elhelyezett szilárd hulladék mennyiségén alapul, ami a KSH adatai alapján 2019ben 964,4 tonna volt. A szilárd hulladékkezelésből származó metán kibocsátás értéke
1013 t CO2e. A szennyvízkezelés vonatkozásában az országos adatokból származtatjuk a
kibocsátást, ezért a település népessége adja a számítás alapját az emissziós faktorok
figyelembevételével, melyek ez esetben az ország népessége és az országos szennyvíz
eredetű kibocsátás. A szennyvízkezelés metán kibocsátása így 148,98 t CO2e/év, a
dinitrogén-oxid kibocsátása pedig 35,17 t CO2e/év.
Minden tényezőt figyelembe véve a község teljes hulladékgazdálkodási eredetű ÜHG
kibocsátása 1196,77 t CO2e.

4.2.6 Nyelők
A településen található CO2 nyelők elnyelési mértékének számítása az erdők és a városi
zöldfelületek méretének meghatározásán alapul. Az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer 2018-ben készült felszínborítottsági adatbázisa31
szerint Deszk 439 hektár erdőterülettel (lomblevelű erdők: 370 ha, és átmeneti erdős-cserjés
területek: 69 ha) rendelkezik, a település zöldterületei pedig 47 hektárt fednek le. Deszk
erdeinek túlnyomó többségét a Maros ártéri erdei adják, melyek -693,62 t CO2-t, a települési
zöldterületek pedig -37,6 t CO2–t nyelnek el.
Mindezek figyelembevételével a község bel- és külterületén megkötött CO2 mennyisége
összesen -731,22 CO2.

31

TEIR, https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=46&ev=2018
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4.2.7 Összesített értékelés
A fenti adatok figyelembevételével Deszk energiafogyasztásának összes ÜHG kibocsátása
14188,22 t CO2, amely ágazati bontásban az alábbi táblázatban részletezett módon alakul.

10. táblázat – Deszk ágazatonkénti CO2 kibocsátása
Ágazat
Épületek
fűtése
villamosenergia
fogyasztása
Mezőgazdaság
Közlekedés
Hulladékgazdálkodás
Nagyipar
Összes kibocsátás
Nyelők
Végső kibocsátás

ÜHG kibocsátás (t CO2)
és

6495,26

ÜHG kibocsátás részaránya
(%)
45,78 %

4584,69
1911,50
1196,77
0
14188,22
-731,22
13457,00

32,31 %
13,47 %
8,44 %
0
100 %
5,15 %

A táblázatból látható, hogy a község a legjelentősebb ÜHG kibocsátója az energiafogyasztás
területe, mely a teljes kibocsátások 45,78%-át adja. Alföldi településként szintén jelentős
kibocsátó a mezőgazdaság, mely a teljes kibocsátás közel harmadát (32,31 %) adja. A
harmadik legnagyobb ÜHG kibocsátó a közlekedés ágazata 13,47%-kal, amit a
hulladékgazdálkodás követ 8,44%-kal, míg nagyipari kibocsátás nincs. A település erdei és
zöldfelületei – mint nyelők – a teljes helyi ÜHG kibocsátás 5,15 %-át képesek elméleti
értéken megkötni.
Minden tényező figyelembevételével Deszk végső ÜHG kibocsátása 13 457 t CO2.

4.3 Deszk mitigációs potenciálja
A mitigáció kifejezés enyhítést, csillapítást jelent. Egy település számára meghatározott
mitigációs potenciál alatt egy adott mitigációs tevékenység által nem a reálisan
megvalósítható, hanem az elviekben, műszakilag elérhető maximális ÜHG kibocsátáscsökkentést értjük. A mitigációs potenciál kiszámításának célja nem a várható kibocsátás
csökkentés megbecsülése, hanem a különböző ágazatok fejlesztésében rejlő kibocsátás
csökkentési lehetőségek összehasonlítása és ezáltal a tervezés segítése. A számítás
megmutatja, hogy mely ágazatok fejlesztése esetén lehet a legnagyobb kibocsátáscsökkenéssel számolni és melyek azok, melyeknek fejlesztése csak kevés megtakarítást
eredményezne.
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Deszk mitigációs potenciál számításakor a következő feltételezések jelentették a kiindulási
alapot:
 az épületek mindegyike közel nulla kibocsátású szintet elérő energetikai
korszerűsítésen esik át;


a közösségi közlekedési eszközök teljes egészében elektromos meghajtásúvá
válnak, valamint a Deszken bejegyzett benzin és gázolaj üzemű
személygépkocsik szintén elektromosra cserélődnek vagy tulajdonosaik
áttérnek a közösségi- vagy a kerékpáros közlekedésre;



a háztáji gazdálkodások haszonállat állománya kismértékben (10 %-kal), a
szarvasmarha telep állománya a jelen ÜHG leltárban rögzített adatokhoz
képest negyedével csökken;



a település lakosságát állandó értékként kezeljük (3909 fő – KSH, 2019).

11. táblázat - Az egyes beavatkozási irányok mitigációs potenciálja Deszken
Kibocsátás enyhítés
Területi %-os
Mitigációs terület
(kg CO2/fő)
kibocsátás csökkenés
lakóépület mitigációs potenciál
1 211,59
100 %
középület mitigációs potenciál
95,48
100 %
közlekedési mitigációs potenciál
244,49
50 %
mezőgazdasági mitigációs potenciál
351,85
30 %

A mitigációs potenciál meghatározás eredményei azt mutatják, hogy Deszken a legnagyobb
mértékű üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkenést a köz- és lakóépületek teljes körű
energetikai korszerűsítése, és ez által null kibocsátásúvá tétele jelenti. Így a település
összesen mintegy 5108,87 t CO2 kibocsátást válthat ki.
A település közlekedési eredetű ÜHG kibocsátásban rejlő mitigációs potenciál a jelenlegi
érték 50%-ával történő csökkenését jelenti. A szénhidrogén meghajtású motorizált közösségi
és lakossági közlekedés visszaszorításával, ezen terület kibocsátott ÜHG értéke 955,75 t CO2dal csökkenthető. A kibocsátás-csökkentésben rejlő kihívások nagyságát, és Deszk
korlátozott hatáskörét jelzi, hogy a közlekedési szektor esetében mindössze 50 %-os
megtakarítást lehet elérni, még abban az esetben is, ha valamennyi helyi lakos áttér a
közösségi közlekedésre vagy kerékpárhasználatra, esetleg saját gépjárművét lecseréli
elektromos meghajtásúra. Mindezek megvalósulása nyilvánvalóan nem reális cél 2035-ig
terjedően.
A mezőgazdaság a második legjelentősebb ÜHG kibocsátó terület a településen, az ebben
rejlő mitigációs potenciál a jelenlegi kibocsátás 30 %-át jelenti, amivel 1375,4 t CO2
kibocsátás takarítható meg.
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4.4 A Deszken élők klímatudatosságának jellemzői
A településen élők klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek vizsgálatát célszerű a város
vezetésében és üzemeltetésében részt vevők, valamint a lakosság szintjén külön elvégezni,
hiszen eltérő következményekkel jár e két csoport releváns ismereteinek megléte, vagy
hiánya, továbbá célcsoportonként más-más eszközökkel lehet az utóbbiakat megszüntetni.
A településen nem készült eddig olyan reprezentatív felmérés, amelynek alapján
egyértelműen meghatározható és bemutatható lenne a településen élő lakosság
éghajlatváltozással kapcsolatos attitűdje. Előzetes felmérés hiányában a tapasztalati tények
összegzésére szorítkozik a helyi lakosság klímatudatossági jellemzőinek bemutatása.
Itt indokolt rögzíteni, hogy bár a deszki önkormányzat sokat tett azért, hogy a
klímatudatossággal kapcsolatos teendők megfelelő alapokra épülve folytonosan legyenek
jelen a közösség életében, a klímaváltozás globális rendszere olyan nagyságrendű kihívás,
amely vertikálisan is komoly együttműködési rendszerre épülhet. Annak taglalása, hogy akár
nemzeti, akár magasabb szinten történő hatékony beavatkozási programok nélkül a helyi
közösség mozgástere igencsak szűk, csak egy lényeges megközelítés, de a helyi mozgástér
kialakítása ebben az esetben is szükségszerű.
Deszk község vezetése tehát egyértelműen elkötelezett a környezeti érdekek érvényesítése
mellett, ezen túlmenően fontos célként jelenik meg az éghajlatváltozás mérséklése, illetve az
ahhoz való alkalmazkodás is. E törekvéseket leginkább az elmúlt évek jelentős
energiahatékonysági és megújulóenergia-felhasználásra irányuló fejlesztései, valamint az
önkormányzat klímatudatosság fontosságát népszerűsítő programjai támasztják alá. Ezek
mellett a község 2017-ben elkészíttette a Települési Környezetvédelmi Programját, illetve a
2013-ban készült Helyi Fenntarthatósági Stratégia (Local Agenda 21 Deszk) is aktualizálásra
került 2019-ben.
Deszken számos civil szervezet működik egyesületi, illetve alapítványi formában, amelyek
egy része szintén aktív szerepet vállal a környezeti értékek megóvásában. Társadalmi
szervezőerőként jelen klímastratégia is messzemenően épít e szervezetek közreműködésére.
A település népessége alapvetően két csoportból tevődik össze: egyrészt az évtizedek óta itt
élő, másrészt a Szegedről a közelmúltban Deszkre költöző családokból, lakosokból. Vita van
arról, hogy az utóbbiak körében összességében magasabbnak tekinthető-e a tudatosan
környezetbarát életmódot választók aránya. Az egyik megközelítés szerint, mivel alapvetően
a falusias, természet közeli életmód miatt érkeztek ide megállapítható, hogy a hosszú
évtizedek óta itt élők többsége is igyekszik környezetkímélő módon élni. A másik
megközelítés szerint ez a csoport inkább leegyszerűsítő megközelítést alkalmaz a megfelelő
környezet kialakításáról és annak védelméről. A csoport esetenként fenntartásokkal
viselkedik a hagyományos falusi tevékenységekkel szemben, ami vélemény és viselkedés
konfliktus forrás lehet a településen. Ilyen tekintetben nem indokolt két típusú célrendszer
alkalmazása, ugyanakkor az árnyaltabb eszközrendszer indokolt lehet.
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Megállapítható, hogy a lakosság meghatározó része tisztában van az épületenergetikai
korszerűsítések, illetve megújulóenergia-felhasználás jelentőségével, hiszen egyre
szaporodik az ilyen jellegű magánerős és pályázati forrásokból megvalósuló lakossági
beruházások száma, a magas egyéni befektetési költségek ellenére is.
Nagyon fontos lépés volt a településen áthaladó, a környező településeket összekötő
kerékpárút elkészülése, aminek eredményeként tapasztalható azon tudatos lakosok
számának növekedése, akik a közlekedési eredetű kibocsátások csökkentése érdekében
mindennapi utazásaikat kerékpárral bonyolítják le. Jó példa ez arra, hogyan hathat vissza egy
tudatosabb gondolkodásra.
A Szegedre napi szinten ingázók nagy arányban gépkocsival közlekednek. Kérdés, hogy az
érintett réteg milyen irányú és mértékű közösségi közlekedés fejlesztés hatására lennének
hajlandóak áttérni a jóval éghajlatkímélőbb közlekedési formákra. A tapasztaltok szerint
bármi modal split jellegű változás inkább egy szerves típusú fejlesztési politika eredője lehet.
Ha az elkészült kerékpárút egy elem, aminek hatása van, úgy egy folyamatos fejlesztési
program akár 5 év távlatában számszerűen érzékelhető változás hozhat.
A lakosság hulladékkezelési kultúrájával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a
helyiek lassan vették birtokba az ingyenesen hozzáférhető komposztáló ládákat, szelektív
hulladékgyűjtő pontokat. Ez arra enged következtetni, hogy helyi lakosság – hasonlóan az
országos trendekhez – egy induló program esetében kevésbé mutat hajlandóságot olyan
tevékenységek iránt, amelyek mindennapi életvitelében esetleges kényelmetlenséget,
többletmunkát jelentenének. Ehhez folyamatos és összetett cselekvési programra van
szükség, melyben egyaránt jelen vannak a támogató, illetve akár szankcionáló elemek,
utóbbi különösen az elérhető változás lényeges volta esetén.
Megállapítható az is, hogy a környezetvédelmi hozzáállás nem feltétlenül párosul a
klímavédelemmel kapcsolatos konkrét cselekvési lehetőségek ismeretével, azaz – az
iskolázottabb rétegektől eltekintve – az éghajlatváltozás, az annak mérséklése, illetve az
ahhoz való alkalmazkodás nem jelent egyértelmű motivációs alapot a lakosság körében. Ez
komoly módszertani dilemma aszerint is, hogy egy komoly nagyságrendű és globális hatás
megértése az egyén, illetve – ezen keresztül egy helyi közösség számára nem magától
értetődő.
Összességében kijelenthető, hogy Deszk klímastratégiájának kidolgozásakor kiemelt
figyelmet kell érdemeljen a lakosság klímatudatosságának elmélyítése, a környezeti nevelés,
valamint a széleskörű éghajlatvédelmi szemléletformálás. Mindezt az önkormányzat – mint a
helyi közösség legfontosabb letéteményese – sokkal inkább alulról építkező, az egyéneket és
közösségeket hasonlóan elérő célokkal és megvalósító programokkal tudja biztosítani.
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4.5 Az elmúlt tíz évben megvalósult projektek bemutatása
Deszk Önkormányzatának kezdeményezésére is az elmúlt években számos olyan program
került megvalósításra, melyek elősegítették a környezetvédelmi szempontok érvényre
jutását, emellett pedig a klímaváltozás hatásainak mérséklését és az azokhoz való
alkalmazkodást is felgyorsították. A megvalósult projektek között szerepel többek között
számos középület energetikai korszerűsítésre, a napenergia felhasználásának bővítése, vagy
a község kerékpárútjainak kiépítése a szomszédos települések felé.
Az alábbi táblázatok bemutatják azokat a legfontosabb, az energetika, a környezetvédelem, a
klímavédelem és a fenntarthatóság témaköreiben indított projekteket, melyek az
önkormányzat részvételével, irányításával hozzájárultak az ÜHG kibocsátás csökkentéséhez
és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz.
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4.5.1 A klímaváltozás mérséklését célzó projektek
Az alábbi táblázat bemutatja a Deszken megvalósult fenntartható energiagazdálkodási (energiahatékonysági és megújuló energia), valamint a
fenntartható közlekedési projekteket a 2012-es évtől kezdődően.

12. táblázat - Klíma mérséklő hatású projektek Deszken

Projekt kódja és
megnevezése

Környezetvédelmi
tématerület

DAOP-3.2.1/A:
„Szeged
agglomerációjának és
az ahhoz kapcsolódó
települések közösségi
közlekedésének
fejlesztése”

Környezeti
szempontokat
integráló település
rehabilitáció;
Közlekedésszervezés és
forgalomszabályozás
Környezeti
szempontokat
integráló település
rehabilitáció;

A projekt keretében többek között zöldfelület rendezés
valósult meg a településen.

Környezeti
szempontokat
integráló település

LEADER Helyi
Akciócsoportok
közreműködésével
„Falumegújítás és –
fejlesztés Deszken
2012.”
Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia LEADER
fejezete: ”Helyi

Projekt rövid ismertetése

Projekt
kezdete/
befejezése
2012.09.19.

Megítélt
támogatás
(HUF)
315.749.044.a konzorcium
egészére

Az épített környezet fejlesztésével a Deszk központjában
található, régi építésű parasztház felújításának és
rekonstrukciójának első üteme valósult meg.

2013.06.14.

5.886.057,-

Deszk központjában lévő, korábban elhanyagolt, füves
közterület felújítása valósult meg, mely során emlékpark
került kialakításra díszfákkal, padokkal, ivókúttal és

2013.11.27.

12.572.340,-

Projekt kódja és
megnevezése
örökség megőrzése
Deszken – Emlékpark
és Népi
hagyományőrző
közösségi ház
fejlesztése”
KEOP-4.10.0/N/14: „A
fenntartható jövőért!napelemes rendszer
kiépítése a deszki
faluház, községház és
a sportcsarnok
épületén”
KEOP-2015-5.7.0:
„Deszk Község
Önkormányzata
közintézményeinek
energetikai
korszerűsítése I."
KEOP-2015-5.7.0:
„Deszk Község
Önkormányzata
közintézményeinek

Környezetvédelmi
tématerület

Projekt rövid ismertetése

Projekt
kezdete/
befejezése

Megítélt
támogatás
(HUF)

rehabilitáció;

sétánnyal. A népi hagyományőrző Közösségi Ház
felújításának második, befejező üteme is e projekt
keretében valósult meg.

Épületenergetika
korszerűsítés

A projekt keretében három önkormányzati ingatlanon (a
Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház és Könyvtár,
Sportcsarnok) az Önkormányzat napelemes rendszert
épített ki. Ennek eredményeként korszerű, fotovoltaikus
rendszerek kerültek kialakításra.

2015.01.15.

32.531.425,-

Épületenergetikai
korszerűsítés

Deszk Község Önkormányzata vissza nem térítendő
támogatás keretében a tulajdonában lévő négy épület, a
Régi iskola, a Polgármesteri Hivatal, a Tűzoltó szertár és
az Irattár energetikai fejlesztését, az épületek nyílászáró
cseréjét, illetve utólagos homlokzati hőszigetelési
munkáit valósította meg.
Deszk Község Önkormányzata vissza nem térítendő
támogatás segítségével a tulajdonában lévő három
épület, a Sportcsarnok, a Faluház és az Étterem
energetika fejlesztését, az épületek nyílászáró cseréjét,

2015.09.01.

52.574.419,-

2015.09.01.

97.862.194,-

Épületenergetikai
korszerűsítés

DESZK KÖZSÉG KLÍMSTRATÉGIÁJA
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Projekt kódja és
megnevezése
energetikai
korszerűsítése II."
KEOP-2015-5.7.0:
„Deszk Község
Önkormányzata
közintézményeinek
energetikai
korszerűsítése III."
KÖZOP–3.5.0-09-11:
„43. sz. főút melletti
közlekedésbiztonsági
kerékpárút
megvalósítása Deszk
külterületén"
(KÖZOP-3.5.0-09-112015-0043)
TOP-3.2.1-15-CS12016-00051:
"Önkormányzati
épületek energetikai
korszerűsítése
Deszken!"

Környezetvédelmi
tématerület

Épületenergetikai
korszerűsítés

Közlekedésszervezés és
forgalomszabályozás;
kerékpáros
közlekedés
fejlesztése
Épületenergetikai
korszerűsítés
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Projekt rövid ismertetése

illetve utólagos homlokzati hőszigetelési munkáit
valósította meg.
Deszk Község Önkormányzata vissza nem térítendő
támogatás segítségével a tulajdonában lévő több épület,
az Iskola-Óvoda, az Idősek otthona, a Vendégház és a
Sportöltöző energetikai fejlesztését, az épületek
nyílászáró cseréjét, illetve utólagos homlokzati
hőszigetelési munkáit valósította meg.
Deszk Község Önkormányzata a deszki kerékpárút 43-as
főúttal párhuzamos, a Deszk és Klárafalva közötti
szakaszának megépítését valósította meg.

Ezen fejlesztés során az önkormányzati tulajdonban,
üzemeltetésben lévő intézmények elektronikus,
fűtéskorszerűsítési és napelemes energetikai
korszerűsítése valósult meg. Tervezett energetikai
fejlesztés került kialakításra a Polgármesteri hivatal
épületén, az Idősek napközi otthonán, a Régi iskola
épületén, a Központi óvoda és a Sportcsarnok épületén.

Projekt
kezdete/
befejezése

Megítélt
támogatás
(HUF)

2015.09.01.

115.274.327,-

2015.10.07.

72.123.427,-

2017.07.01.2019.06.30.

142.000.000,-
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4.5.2 A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást és szemléletformálást elősegítő projektek
Az alábbi táblázat bemutatja a Deszken megvalósult a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és lakosság szemléletformálását elősegítő
projekteket a 2011-es évtől kezdődően.

13. táblázat – Klíma alkalmazkodást és szemléletformálást jelentő projektek Deszken

Projekt kódja és
megnevezése
TÁMOP-3.2.11/10
„Hasznos
délutánok a
faluházban”

Környezetvédel
mi tématerület

Környezettudatosságra
nevelés,
szemléletformálás
Földművelésügyi
KörnyezetMinisztérium
tudatosságra
Hungarikum
nevelés,
Főosztálya által
szemléletmeghirdetett 2015. formálás
évi pályázati
kerete: "Nemzeti
értéktáraink itthon
és a határon túl"
(HF/284/2016)
TOP-2.1.3-15-CS1- Környezeti
2016-00009:
szempontokat

Projekt rövid ismertetése

Projekt
kezdete

Megítélt
támogatás
(HUF)
10.758.290,-

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár és hat oktatási-nevelési
intézmény együttműködésével versenyek, szakkörök és egyéb
rendezvények megtartására került sor egyebek között a
környezetvédelem témakörében is.

2011.06.15.

A támogatással Deszk Község Önkormányzata a helyi (Helyi
Értéktár) és nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtését,
megismertetését, népszerűsítését és gondozását valósította meg.

2016. 04. 29.2016.08.31.

2.500.000,-

A fejlesztés során elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető
hálózat felújítása, fejlesztése, nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer,

2017.06.30.2018.09.30.

40.000.555,-

Projekt kódja és
megnevezése

Környezetvédel
mi tématerület

"Csapadék- és
belvízelvezető
csatornarendszer
fejlesztése
Deszken!"

integráló
Település
rehabilitáció;
Csapadékvízelvezetés

Növényi Diverzitás
Központ (NÖDIK)
támogatása: " A
táji adottságokhoz
alkalmazkodó, a
Kárpátmedencében
régóta termesztett
gyümölcsfajták
megőrzésében való
együttműködés”.
ZP-1-2017/2251
„Zártkerti út
fejlesztése és

Környezeti
szempontokat
integráló
település
rehabilitáció;
Környezettudatosságra
nevelés,
szemléletformálás
Környezeti
szempontokat
integráló
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Projekt rövid ismertetése

illetve belvíz-elvezető hálózat építése valósult meg, mely alatt
műtárgyak átépítésére, mederkialakításra és helyreállításra is sor
került. A projekt a község belterületén valósult meg. Célja a
korábban befejezett csapadékvíz elvezetési program
folytatásaként, a rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű
csapadék okozta károk megelőzése és enyhítése. A fejlesztés négy
helyszínen valósult meg, összesen 720 m vízelvezető
megépítésével, mely során nyílt burkolt csatorna épült a bejárók
alatti átereszek kiegészítésére.
A támogatás segítségével 30 db gyümölcsoltvány (almafa)
telepítése valósult meg, melyek egy bemutató kertben nyújtanak
segítséget a környezeti nevelésben.

A pályázat során 3,5 méter széles, kohósalakos út épült a Liliom
utcában, ezzel mintegy negyven külterületi ingatlan megközelítése
vált egyszerűbbé és korszerűbbé. Az úthoz tartozó csapadékvíz

Projekt
kezdete

1017.
október.

2018. 06. 01 2018.10.15.

Megítélt
támogatás
(HUF)

38.100,-

10.000.000,-
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Projekt kódja és
megnevezése

Környezetvédel
mi tématerület

vadkerítés
település
létesítése Deszken” rehabilitáció;
Közlekedésszervezés és
forgalomszabályozás;

DESZK KÖZSÉG KLÍMSTRATÉGIÁJA

Projekt rövid ismertetése

Projekt
kezdete

Megítélt
támogatás
(HUF)

szikkasztó árok is kivitelezésre került.
A közlekedési feltételek javulása az itt zajló gazdasági
tevékenységekre is pozitív hatással van. A fejlesztés hozzájárul a
zártkertek mezőgazdasági hasznosításához és a hozzájuk
kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához. Az
infrastrukturális felújítás nyomán közlekedési menetidő lerövidült,
így a kibocsátott levegőbe jutó káros anyagok mennyisége is
csökkent.
E pályázat keretében valósították meg a Deszk, Gerliczy kúria tanya
1. (külterület, hrsz.: 0271/5.) ingatlan kiskertjének vadhálós
védelmét a vadak által használt nyomsávok figyelembevételével,
környezetbarát anyagok felhasználásával. A kúria területén
kialakított bemutatókert hozzájárul a Kárpát-medencében régóta
termesztett gyümölcsfajták megőrzéséhez és megfelelő helyszínt
biztosít a szemléletformálásra és a környezeti nevelésre. A
bemutatókert által a fiatal korosztály megismerheti az
alkalmazkodó gyümölcstermesztés és általában a tájbarát
gazdálkodás lehetőségeit és maga által helyben megtermelt,
egészségesebb gyümölcshöz juthat.
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5. Klímaközpontú tematikus SWOT-elemzés

Belső tényezők

14. táblázat – Deszk klímaspecifikus SWOT-elemzése
Erősségek
ÜHG kibocsátás
 Új közlekedési helyzet – tranzitút
szerep csökkenése
 Alacsony szintű ipari kibocsátás
 Korszerűbb fűtőanyagok
 Munkaintenzív
mezőgazdasági
termelés
 Alacsony
környezeti
terhelést
jelentő gazdálkodás

Gyengeségek
ÜHG kibocsátás
 Korszerűtlen gépjármű állomány
 Alacsony erdősültség
 Lakóépület kibocsátás
 Helyközi forgalom hosszú távon
fennmarad

Fenntartható energiagazdálkodás
 Fenntartható
típusú
energia
lehetőség (nap, földhő)
 Naperőmű projektek gyakorlata
 Köz- és lakóépületek energia
korszerűsítése

Fenntartható energiagazdálkodás
 Közösségi közlekedés aránya
 Eseti forrás rendelkezésre állás
 Összehangolt fejlesztési programok
hiánya

Kitettség
 Napsütéses órák száma
 Vegetációs időszak növekedése

Kitettség
 Csökkenő csapadékmennyiség
 Növekvő csapadék volatilitás
 Növekvő aszályveszély
 Hőmérsékleti változékonyság
 Növekvő átlaghőmérséklet

Szenzitivitás
 Termőföldek értéke
 Kertművelés
 Vízellátottság

Szenzitivitás
 Talajvízszint változása
 Élőhelyek átalakulása
 Vízkészlet gazdálkodás
 Élőhelyek széttagoltsága

Alkalmazkodási képesség
 Mezőgazdasági kultúra
 Szelektív hulladékgyűjtés
 Hatékony árvízvédelem
 Demográfiai összetétel
 Beépítettség közepes szintje

Alkalmazkodási képesség
 Csapadékgyűjtés szintje
 Precíziós gazdálkodás elterjedtsége
 Települési csapadék gyűjtés
 Öntözés területi sűrűsége

Energia- és klímatudatosság
Energia- és klímatudatosság
 Edukációs programok
 Társadalmi ismeret szint
 Hulladékmennyiség csökkenése,  Edukációs programok

szelektálás erősödése
 Közösségi
megoldások
terjedése
 Közösségi viselkedés
Lehetőségek
ÜHG kibocsátás
 Új
közlekedési
technológiák
terjedése
 Energiahatékonysági megoldások
bővülése, elérhetőségük javulása
 Megújuló energia programok





Térségi termék fogyasztás
Energia fogyasztás szint és tudatosság
Klímaazonosság hiánya

Veszélyek
ÜHG kibocsátás
 Országos
klíma
programok
csökkenése
 Társadalmi edukációs programok
szűkülése
 Nemzetközi
együttműködések
szűkülése (román-magyar, szerbmagyar)

Fenntartható energiagazdálkodás
Fenntartható energiagazdálkodás
 A
megoldások
fajlagos  Egyes szabályozások szűkülése (lásd
költségszintjeinek csökkenése
naperőművek,
szélerőművek
terjedése)
 Smart
megoldások
vertikális
terjedése (közösségi és egyéni)
 Vízgazdálkodás, vízvédelem változása
 Napenergia
hasznosítás
nagyságrendi növekedése
 Termál hasznosítási megoldások
Kitettség
 Időjárási szélsőségek fokozódása
Kitettség
(hőmérséklet, csapadék, szél)
 Napenergia mennyiség növekedése
 Időjárási
haváriák
fokozódása
 Vegetációs időszak hosszabbodás
(viharok, aszályok)

Külső tényezők

Szenzitivitás
 Társadalmi figyelem javulása
 Talajjavítási
hatékonyság
növekedése
 Vízgazdálkodás
hatékonyság
növekedése
 Környezeti minőség érzékelése

Szenzitivitás
 Területhasználat lehetséges változása
 Térségi vízfolyások vízellátottságának
csökkenése
 Vízelvezetés
relatív
kapacitás
szűkülés

Alkalmazkodási képesség
 Megfigyelési rendszerek javulása
(fejlett érzékelési és IT megoldások)
 Komplex
energia
potenciál
növekedése
 Regionális
fogyasztási
szokás
erősödése
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Energia- és klímatudatosság
 Testvértelepülési kapcsolatok
 Közösségi
kezdeményezések
támogatása, programok szervezése
 Ökoturizmus
szemléletformáló
szerepe, különös tekintettel a
fiatalokra
 Adaptált best practice lakossági
megoldások közvetítése

A települési klímastratégia SWOT elemzésének megalkotásánál figyelembevételre került a
Deszk 3. Környezetvédelmi Programjában (2017-2020) és a helyi Fenntarthatósági
Stratégiában (Local Agenda 21 Deszk) közzétett SWOT elemzések. A klímaváltozás globális
kiterjedésének és hatásainak eredményeképpen a klímastratégiai SWOT komponensek a
helyi Környezetvédelmi Stratégia komponenseitől bizonyos területeken eltérő marginális
pontokat és arra adott válaszokat fogalmaznak meg.
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6. Klímaszempontú problémafa
15. táblázat - Deszk klímaszempontú problémafa

7. Klímavédelmi jövőkép
Deszk helyi közösségét vezető önkormányzat rendelkezésre álló eszközeivel hatékonyan óvja
a település környezeti értékeit, erőteljesen közreműködik a közösség klíma-tudatos
szemléletének formálásában, működésében példát mutat a környezet védelmére, valamint a
fenntartható energiafelhasználás alkalmazására. Mindezzel egy helyi és térségi
klímaszemlélet kialakításában játszik meghatározó szerepet.
A településen – mint az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásait elszenvedő közösségben – a
jövőben elsődleges jelentőséggel bír a káros klimatikus hatások mérséklése, az itt élő lakosok
életminőségének, egészségének, és életbiztonságának fenntartása.
Deszk vezetése érzi felelősségét az éghajlatváltozás hatásainak lokális mérséklésében, és
ennek megfelelően példamutató módon élen jár a megújulóenergia-felhasználás
bővítésében, az épületek energetikai korszerűsítésében. A közösségi életet úgy irányítja,
hogy benne általánosan és a különböző működési területeken egyedileg is teret kapjon a
fenntarthatóság elve. Különös figyelmet fordít nem csupán a műszaki-technológiai
beavatkozásokra, hanem az intézményeket működtető vezetők, munkatársak felkészítésére,
a ma még sok elemében nehezen érthető változások kezelése, az azokra történő reagálások
elősegítése érdekében.
A jövőkép elérésének alapja az önkormányzat és intézményei, a lakosság, valamint a helyi
civil és gazdálkodó szervezetek sikeres klímavédelmi célú szerves együttműködése, a
klímavonatkozású információk széles körű elérhetősége, valamint jövőbeli sikeres
forrásmenedzsmentre alapozott pályázati tevékenység eredményeként helyi térségi és

Deszk példaértékűen lép fel a helyi éghajlatváltozási
kihívásokkal szemben a megújuló energiafelhasználás
területén és a közösség ismereteinek formálásában,
így mintául szolgálhat a hasonló adottságokkal
rendelkező alföldi kistelepülések számára.

nemzetközi klímavédelmi projektek megvalósítása.
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8. Klímastratégiai célrendszer
8.1 Mitigációs célok
A Deszk község számára megfogalmazott dekarbonizációs célok mindegyike a bemutatott
ÜHG kibocsátási és elnyelési leltárjának összeállítása során alkalmazott számítási
módszertanon és az abból meghatározott, szakágankénti mitigációs potenciál értékeken
alapul. Ennek következménye, hogy e célok teljesülésének értékelésére is kizárólag
ugyanazon módszertan alapján ismételten elvégzett ÜHG kibocsátási és elnyelési leltár
összeállításával lehetséges.
A település klímastratégiai célrendszerének felállításakor a helyi ÜHG leltár elkészítésének
évét, 2020-at tekintettük bázisévnek. Meg kell említeni azonban, hogy a leltár a legfrissebb
rendelkezésre álló adatokat használja fel, de számos adat a megelőző években (2010-2019
között) került rögzítésre. Az említett módszertani háttér alapján Deszk a következő
üvegházhatású gáz kibocsátás-mérséklési értékeket tűzi ki célul.

16. táblázat – Deszk dekarbonizációs céljai
Kibocsátó

Energiafogyasztás
Mezőgazdaság
Közlekedés
Minden kibocsátó
összesen

Kibocsátott ÜHG
Kibocsátott ÜHG
mennyisége (t/év
csökkenés
CO2 egyenérték)
mennyisége (t/év CO2
2020-ban (bázisév) egyenérték) 2035-ben
6 495,26
-974.3
4 584,69
-458,5
1 911,50
-382,3
14 188,22

-1815,1

Csökkentés
mértéke a
bázisévhez
képest (%)
-15 %
-10 %
-20 %
-12,79 %

A dekarbonizációs célok kijelölése során figyelembe kell venni a település teherbíró
képességét, az itt élők és itt működő vállalkozások megélhetéséhez, fennmaradásához
fűződő érdekeket is. Ezen szempontok szem előtt tartása mellett a végső cél a kibocsátások
egyértelmű és nagyarányú visszafogása a következő évtizedekben. A fenti meggondolások
figyelembevételével, konzervatív megközelítésben Deszk község 2030-ra a 2020-as
bázisérték mintegy 13%-ának megfelelő mennyiségű ÜHG kibocsátás megtakarítását tűzi ki
célul. A 16. táblázatban látható ezen érték ágazatonkénti bontásban meghatározott
kibocsátás-csökkentési célszámai, melyek súlyozott átlag számításával az alábbiak szerint
álltak elő.
Itt indokolt megemlíteni, hogy az ilyen típusú tervezésnél, ahol a ható paraméterek változása
egyrészt távolabb esnek a vizsgált entitásnál, másrészt objektív módon különböző szélső
eredmények lehetnek, az ún. alternatív tervezést szokták alkalmazni. A jelen egyeztetési
anyagban, szakértői megközelítésben ajánlott érték azonban nem olyan mértékű, hogy ezt a
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közösség, mint direkt célt, ne vállalhassa föl. Ez pedig ellentétes az alternatív
megközelítéssel. A lefolytatandó helyi közösségi, illetve érintett gazdasági és intézményi
egyeztetések során mindez kikristályosodhat, így a végső anyag tartalmazhat egyértelmű
érték kijelölést vagy az alternatívát jelentő optimista és pesszimista célt és tervet.

A település ÜHG leltár számításai alapján a legnagyobb kibocsátó az épületenergetikai
szektor, így a legmagasabb arányú ÜHG kibocsátás-csökkenés ebben az ágazatban érhető el
2030-ig. A közintézmények az elmúlt években jó példával jártak elől, mivel a közelmúltban a
középületek jelentős hányada energetikai korszerűsítésen esett át, mely jelentős
megújulóenergia- felhasználás bevonásával járt. Ezen fejlesztések eredményeként a jövőben
legnagyobb ÜHG kibocsátás-csökkentés a lakóépületek energetikai fejlesztésével érhető el.
Ezen épületek nagyarányú felújítása megújuló energiaforrások bevonásával még egy 15 éves
időintervallumban sem megvalósítható, a lakosság rendkívül eltérő pénzügyi helyzete és
klímavédelmi hozzáállása, illetve a változó minőségű épületállomány miatt. Abban az
esetben, ha a település valamennyi középülete, illetve a lakóépületek mintegy ötöde áttér a
megújuló energiaforrások használatára és ezáltal közel nulla energiaigényű szintre lép, a
településen összességében a jelenlegihez képest 15%-os CO2-megtakarítás érhető el. Ezen
enyhén optimista célérték eléréséhez elengedhetetlen a középületek energetikai
korszerűsítésének folytatása mellett a vállalkozások, a mezőgazdaság és egyéb szolgáltató
intézmények épületeinek energetikai megújítása is.
A mezőgazdaság képezi a település második legnagyobb ÜHG kibocsátó szektorát 32,3%-kal.
A településen megtalálható szarvasmarha telep 1282 egyedet számláló (KSH, 2010)
állatállományát állandónak tekintve is csökkenés várható a kibocsátott ÜHG gázok
mennyiségében, a háztáji állatállomány általános csökkenése miatt. E tényező hatására
2035-re nagyjából 10%-os ÜHG kibocsátás-csökkenés prognosztizálható.
A közlekedési eredetű ÜHG gáz 13,5%-kal veszi ki a részét a település teljes kibocsátásából.
Mivel a 2011-ben megépült M43-as autópálya az átmenő teherforgalom nagy részét
elvezette a település útjairól, a legnagyobb kibocsátás csökkenés a Deszkről, illetve a
környező településekről Deszken keresztül történő ingázás és teherszállítás csökkentésével
lehetne elérni. Nyilvánvaló azonban, hogy Deszk kizárólag a saját lakosaihoz,
intézményeihez, vállalkozásaihoz köthető kibocsátások mérséklésére képes hatás gyakorolni,
a település ÜHG leltárában megjelenő egyéb tranzit-forgalomból származó kibocsátások
alakulását nem áll módjában befolyásolni. A közlekedési eredetű kibocsátásokra vonatkozó
célszám meghatározása során nem lehetett abból kiindulni, hogy a jelenleg
személygépkocsival megtett utazások a jövőben tömegesen kiválthatók lennének a közösségi
közlekedésre, illetve kerékpáros forgalomra való áttéréssel. Ennek oka a jelenleg is
rendelkezésre álló megfelelő rendszerességgel közlekedő közösségi közlekedési hálózat,
illetve a már kiépítésre került, a környező településekkel a községet összekötő kerékpárutak
jelenléte. A legnagyobb lépést a fenntarthatóság felé a tömegközlekedési eszközök
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elektrifikációja jelentheti, mivel a személygépjárművel ingázók nagyarányú áttérése
kerékpáros közlekedésre nem várható. Deszk 2035-re vonatkozó dekarbonizációs céljának
elérésben a közlekedési eredetű kibocsátások mérséklése, vagyis a személygépjárműállomány várható modernizációja, illetve az elektromos közösségi közlekedés kiépülése
révén mintegy 20%-os ÜHG kibocsátás-csökkenés érhető el.
A közlekedési eredetű ÜHG kibocsátás csökkentésében nem csak a tömegközlekedés
elektrifikációja játszhat jelentős szerepet, hanem a Szegedre személygépjárművel ingázók
járműparkjának változása is. A kerékpáros közlekedésre való tömeges áttérés Deszken nem
várható, a különböző elektromos járművekre való áttérés – az elektromos mopedektől az
elektromos gépjárműveken át a plug-in hibridekig – 10-15 éves távlatban jelentős arányban
remélhető, különös tekintettel arra, hogy a napi 30-60 km-nyi ingázó közlekedés bőven a
járművek várható elektromos hatótávján belül marad. A településen néhány nyilvános töltési
lehetőség kiépítése (pl. a Tempfli téren, a Szanatórium körül, a benzinkútnál) már időszerű
lesz a közeljövőben.
A hulladékszektor üvegházhatású kibocsátása esetében a legfontosabb cél, hogy a lakosság
minél nagyobb arányban vegye ki a részét az így keletkező ÜHG gáz kibocsátás
csökkentéséből (jelenleg a teljes kibocsátás 8,4 %-a). Ennek módja a háztáji hulladék
komposztálás, illetve szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. A csökkenés elsődleges
forrása így az helyi lakosok környezettudatos szemléletének erősödése, amely mind a
keletkező települési szilárd, vegyes hulladék mennyiségében, mind azon belül a szerves
lebomló hulladék arányának mérséklődésében megmutatkozik majd. Számszerűsített ÜHG
kibocsátás-csökkenés nem várható ettől a szektortól, mivel a település
hulladékgazdálkodását a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. végzi, így az
összegyűjtött hulladék teljes mennyisége elszállításra kerül a település területén kívül eső
illetékes telephelyekre.

Dá-1. Célkitűzés: Deszk üvegházhatású gáz kibocsátása 2035-re (számított értéken) 12,8%kal mérséklődjön, 2020-hoz képest.

8.2 Adaptációs célok
A település adaptációs céljainak kijelölésekor az elkészített problémafa „Környezeti állapot
többelemű romlása várható” következtetéséhez közvetlenül vezető pontjait tekinthetjük
kiindulási alapnak. Az itt megfogalmazott veszélyek a következők voltak: egyes növényfajok
eltűnése, új kórokozók/gyomfélék megjelenése, talajerózió fokozódása, belvízveszély,
extrém hőmérsékletű helyszínek kialakulása. Mindezek alapján Deszk község számára a „A
település hatásviselőinek a szélsőséges időjárási jelenségek fokozódása miatt kialakuló
környezeti állapotromláshoz való alkalmazkodó képességének erősítése” átfogó adaptációs
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cél került megfogalmazásra. Ezek mentén a 2035-ig terjedő időszakra a stratégia az alábbi
adaptációs célokat tűzi ki a község számára:
Aá-1 Célkitűzés: Az időjárási változékonyság fokozódásából származó belvízveszély és
vegetáció pusztulás mérséklése, illetve az új gyomfélék és invazív fajok, valamint
kórokozók megjelenések visszaszorítása






belvíz okozta károk – tartós, visszatérő belvíz elöntések
őshonos flóra pusztulása
új gyomok megjelenése
allergének szaporodása (allergiás megbetegedések
növekedése)
új kórokozók, betegségterjesztő rovarok megjelenése

gyakoriságának

Aá-2 Célkitűzés: A település mezőgazdasági művelés alatt álló területein fellépő
szélsőséges időjárási jelenségek és humán behatások okozta talajerózió megelőzése,
időszakos- és tendenciaszerű vízhiány mértékének csökkentése







aszály okozta terméskiesés
öntözési lehetőségek szűkülése
talajok termőképességének romlása
belvíz okozta károk
szél általi talajerózió fokozódása
túltermelés okozta talajromlás

Aá-3 Célkitűzés: A szélsőséges időjárási viszonyok, hőhullámok kapcsán kialakuló
települési hőszigetek, extrém hőmérsékletű helyszínek előfordulásának mérséklése,
viharkárok előfordulásának enyhítése






hőhullámok gyakoriságának növekedése
zöldfelületek csökkenésének megakadályozása
agrárgazdaságot érintő viharkár, terméskiesés
épületekben, műszaki infrastruktúrában keletkezett viharkár
extrém csapadék okozta épületkárok

A megjelölt adaptációs célkitűzések jól illeszkednek a településen 2020 februárjában
elvégzett Települési Alkalmazkodási Barométer kérdőívének kitöltői által megjelölt
legfontosabb, település specifikus éghajlati problémakörök csoportjához.

8.3 Szemléletformálási, klímatudatossági célok
Deszk község szemléletformálási célkitűzéseinek megfogalmazásakor figyelembe vettük a
helyi és megyei szintű releváns programokat és stratégiákat, azok a település mitigációs és
adaptációs célkitűzéseihez való szoros kapcsolódását, A stratégia „A helyi klímatudatosság
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növelése, illetve a klímaváltozás hatásainak enyhítésére irányuló egyéni és közösségi
cselekvési lehetőségek megteremtése” alapelv mentén a következő szemléletformálási
célokat tűzte ki.
SZá-1 Célkitűzés: a lakosság környezettudatosságának és klímaváltozással kapcsolatos
ismereteinek széleskörű bővítése, külön figyelmet fordítva az energia- és víztakarékos
életmód, valamint a tudatos hulladékkezelés népszerűsítésére
Ennek minőségi újdonsága nem az egyes elemek külön kezelésében rejlik. Ez akkor válik
alapvetően más típusú életvitellé, amikor az egyén szemléletmódja általánossá válik, s
mindez a helyi közösség színterén értékalkotóvá válik. Bár az utóbbi években az index sokat
változott, mint általános társadalmi viselkedési norma, de a szemlélet és a lehetséges
eszköztár hatékony összekapcsolása nem egyértelmű. A helyi közösség ebben különleges
szerepet játszhat.
Speciális helyi elem lehet, a helyi kertkultúra fejlesztésének kiemelése. A rendszerváltást
követően nyugatról – elsősorban osztrák-német középosztály mintájából – átvett
„egyenpázsit – oszloptuja” típusú kertektől célszerű lenne elmozdulni. Ezeknek a kialakítása
a csapadékosabb óceáni, alpesi klímán meglehetősen egyszerű, a helyi környezetben viszont
azonban egyre inkább túlzott öntözés és fenntartásigényű. Ehelyett a várható
klímatrendeknek jobban megfelelő, a mediterránum északibb részén honos növények
ültetését, illetve a mediterrán kertkultúra értékeit integráló kertkialakítást lenne érdemes
népszerűsíteni.
SZá-2 Célkitűzés: a hatékony klímavédelmi fellépés érdekében együttműködési felületeket
biztosítani a helyi lakosság és a település gazdasági szereplőinek bevonásával
Indokolt egyből egy kiterjesztést alkalmazni, mivel a gazdasági szereplők esetében nem
csupán a helyi szereplők lehetőleg rendszeres jelenléte kívánatos, hanem a térségi,
elsősorban szegedi gazdálkodó szervezeteké is, az ingázók magas száma miatt.
Mindez olyan platformot jelent, ahol az érintettek rendszeresen informálódhatnak,
véleményt cserélhetnek. A helyi közösség az ilyen típusú információk hatékony
csatornázásában játszhat megfelelő szerepet.

SZá-3 Célkitűzés: „Termelj otthon, fogyassz helyit!” fenntarthatósági elv terjesztése
Alapvető fontosságú a deszki vidéki környezetben, ahol szinte minden lakóház rendelkezik
kiskerttel, hogy a fenntarthatóság jegyében meghirdetett programok keretében
népszerűsítsük a hagyományos háztáji- és kisgazdálkodást. Ezen terület bővülése a
munkahelyek teremtése, a helyi agrárkultúra és növényfajok megőrzése, valamint az
egészséges, könnyen nyomon követhető élelmiszerek előállítása mellett közvetetten az
üvegházhatású gázok kibocsátásához is hozzájárulhat az élelmiszerek szállítási költségeinek
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csökkentése révén. A deszki önkormányzat e cél szolgálatában már több programot,
hagyományőrző rendezvényt szervezett, de új kezdeményezéseknek a jövőben is
lehetőséget kell biztosítani.
Természetesen – mint lehetséges tartalom – ez nem a nagyobb volumenű saját termelés
terjesztését jelenti, hanem olyan fenntartható gyakorlatot, ahol a lakosság csak kicsit hagyja
el komfortzónáját, s próbálkozik egyedi, akár speciális termékek előállításával. Erről érdemes
társadalmi vitát kezdeményezni, mert egyrészt erre ilyen célkitűzés esetében szükség van,
másrészt az maga erős szemléletformáló lehet.
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8.4 Klímastratégiai célfa
17. táblázat – Deszk klímastratégiai célfa

9. Klímastratégiai intézkedések
9.1 Dekarbonizációs és mitigációs intézkedések
Lakossági épületenergetikai korszerűsítések és beruházások
támogatása, kiemelt figyelmet fordítva megújulóenergia-felhasználás
hangsúlyozására

M1

Deszk lakosságának körében egyelőre nem tekinthető elterjedt gyakorlatnak a megújuló
energiaforrások felhasználása. Az önkormányzat jó példával járt elöl az utóbbi években a
közintézmények ilyen irányú fejlesztésével, azonban fontos célként jelölhetjük meg a
megújuló energiát hasznosító technológiák népszerűsítését a településen megvalósított
lakossági projektek támogatásával. Az így kivitelezett mintaprojektek (pl. „az év
legkomplexebben felújított lakóháza” vagy „Deszk első zöld háza”) bemutatásra
kerülhetnek speciális ezzel a céllal életre hívott rendszeres rendezvények alkalmával, ahol
kivitelező vállalkozók szintén bemutatkozási lehetőséget kapnak.
Itt is említhető egy komplex elektromos energia hatékonysági projekt közös indítása az
áramszolgáltató céggel.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Dá-1
Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk Község Önkormányzata

Célcsoport:

lakosság

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrás allokációs feladat

A középületek energetikai korszerűsítésének folytatása a
teljesség/komplexitás elérése felé, megújuló energiafelhasználás
arányának folyamatos bővítése, közvilágítás fejlesztése

Szemléletformálási
célkitűzés kódja
SZá-1

M2

Deszken az utóbbi években több fázisban zajlottak a középületek energetikai megújítási
munkálatai. A cél nem lehet más, mint az Önkormányzat – a település valamennyi
közigazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális épülete komplex módon,
megújuló energiaforrások felhasználásával történő felújításával – tegyen a település ÜHG
kibocsátásának csökkentéséért. Az ez irányú fejlesztések folytatása tehát elengedhetetlen,
melyek során a napelemek, a napkollektorok használata, valamint a geotermikus energia
felhasználása kapja leghangsúlyosabb szerepet.
Ma még kevés szerepet kap a korszerű szellőztetés alkalmazása, aminek jelentősége a
jóval hatékonyabb épület energiafelhasználásban is megjelenik.

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

Dá-1
Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk Község Önkormányzata

Célcsoport:

közintézmények munkatársai, látogatói

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat

A geotermikus energiahasznosítás bevezetése először főleg középületek,
vállalati épületek, esetleg példa értékű egyéni beruházások, megoldások
keretében; annak népszerűsítése a lakosság körében

M3

Hosszútávon klímastratégiailag elengedhetetlen lépés a régió és a település kiváló
geotermikus adottságainak energetikai, főként fűtési célú kiaknázása. Elsődlegesen a kisebb
befektetési költséget, így gyorsabb megtérülést biztosító hőszivattyús megoldások
alkalmazása ajánlott a település méretéből adódóan. A hőszivattyús földhő hasznosítás
előnye, hogy lokálisan, egy adott épületben helyileg telepíthető és annak fűtését és nyáron
akár hűtését is 100%-ban képes ellátni.
Mindazonáltal a település középületeik esetében érdemes megfontolni a hálózatban
telepített nagyobb méretű geotermális fűtésrendszer kiépítésének lehetőségét is.
A megvalósuló önkormányzati beruházások bemutatása ebben a technológiában is kiváló
népszerűsítő erővel bírhat a lakosság körében.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Dá-1
Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk Község Önkormányzata

Célcsoport:

közintézmények, vállalkozások
közvetve a teljes lakosság

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat
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Szemléletformálási
célkitűzés kódja
SZá-1

munkatársai,
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Elektromos közösségi közlekedés feltételeinek megteremtése,
közösségi közlekedés fejlesztése a személygépjárművel történő ingázás
csökkentése, elektromos töltőállomások létesítése

M4

A település közlekedési eredetű ÜHG kibocsátásának csökkentéséhez a közösségi
közlekedés elektrifikációja jelentős mértékben járulhat hozzá. Az elektromos közösségi
gépjárműpark beszerzése és az elektromos meghajtású személygépjárművek számának
várható növekedése indokolja továbbá elektromos töltőállomások telepítését is. A projekt
megvalósítása szomszédos településekkel együttműködve lehet a leghatékonyabb, aminek
nyomán Szegedre irányuló magas ÜHG kibocsátással járó gépjárművel történő ingázás is
visszaszorítható.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

Dá-1
Időtáv:

2035

Felelős:

Helyközi közösségi közlekedési vállalat

Célcsoport:

lakosság

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat

A lakossági szerves és szelektív hulladékgyűjtés
infrastrukturális fejlesztések és szemléletformálás

kibővítése

–

M5

A települési ÜHG kibocsátás hulladékkezelésből származó része enyhíthető a lakossági
szerves szilárdhulladék komposztálásának népszerűsítése, és infrastrukturális támogatása
által.
A lakossági szelektív hulladékgyűjtés alapvető célja, hogy a község minden lakója számára
egyszerűen elérhető gyűjtőpontokat
kell biztosítani. A szemléletformálás,
környezettudatosság és a modern hulladékkezelés alapelveinek népszerűsítése tematikus
programok, rendezvények keretében valósul meg.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Dá-1
Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Hulladékkezelést biztosító vállalat

Célcsoport:

lakosság

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat
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A lakossági vegyes szilárd hulladék fűtési célú felhasználásának,
valamint a fa-és széntüzelés visszaszorítása

M6

A program elsődleges célja a lakossági szemléletformálás, melynek keretében a
bizonytalan eredetű háztartási vegyes hulladék fűtőanyagként való felhasználásnak
visszaszorítása valósul meg. Ugyanilyen fontosságú az ÜHG kibocsátás szempontjából
jelentős fa- és széntüzelés káros hatásainak bemutatása, háttérbe szorítása az e célból
létrehozott közösségi rendezvényeken és települési információs platformokon keresztül.
A fenti célok véghez vitele részben állami, központi beavatkozáson múlik (szigorú
adminisztratív beavatkozások lehetőségének vizsgálata), részben pedig a helyi közösség
felelőssége. Utóbbi létrejöhet megvalósult mintaprojektek bemutatása, illetve vállalkozói
előadások keretében.
Itt indokolt említeni az önkormányzati bérlakások energiaellátásnak korszerűsítését,
lehetőleg komplex fűtő-hűtő megoldás alkalmazásával. Mindez példaértékű lehet az új
technológiák lakosági alkalmazásának irányába is.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

Dá-1

SZá-1

Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk Önkormányzat, illetékes intézmények

Célcsoport:

lakosság

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat

A község szennyvízhálózatának folyamatos bővítése a még be nem vont
épületek és településrészek felé

M7

A program elsődleges célja a település teljes szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének
fenntartása, folyamatosan bevonva a gyorsan fejlődő és bővülő településrészeket (pl.
Marosmenti lakópark). Nem kerülhet átadásra új épület korszerű szennyvízfeldolgozás
biztosítása nélkül.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

Dá-1
Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk
Község
intézmény

Célcsoport:

lakosság

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat
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9.2 Adaptációs intézkedések
A település közterületeinek, valamint a közintézmények telkein
található vegetáció fejlesztése, fák és bokrok telepítése, meglévő
növényzet gondozása, árnyékos felületek növelése

A1

Deszk községben, az utóbbi években folyamatosan zajlott a fásítás, bokortelepítés a
közterületeken. Ennek ellenére a szélsőséges időjárási jelenségek fokozódása miatt a
hőszigetek kialakulási esélyeinek csökkentése ettől még nem várható. Alföldi, alacsony
fásítottságú településként elsődleges fontosságú a belterületi ÜHG nyelők arányának
folyamatos növelése.
A növényfajok telepítésénél komplexen érvényesítendő szempontrendszert kell
kialakítani, amelyben megjelenik a tájazonosság, a romló klímaadottságok tűrési
képessége és a lehetséges kompenzációs hatás. A legjobban adaptálódott, tájazonos
fajokat kell előnyben részesíteni. A kiválasztás során indokolt külön figyelmet fordítani az
árnyékoló-képességre is.
Az alkalmazható növények körében indokolt figyelembe venni – a minden ellensúlyozó
hatás ellenére is várható – elmozdulást a mai Mediterránumra jellemző éghajat felé, így a
ma tőlünk délre levő területek növényinek alkalmazását indokolt szorgalmazni.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Dá-1

Aá-1; Aá-3

Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk Község Önkormányzata

Célcsoport:

lakosság

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat

Talajkímélő és termékenység megőrző gazdálkodási módszerek
széleskörű népszerűsítése; víztakarékos művelési technológiák
bevezetése, népszerűsítése

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

A2

Az éghajlatváltozás következményei, főként a nyári csapadékmennyiség csökkenése,
illetve az átlaghőmérséklet növekedése előirányozza a víztakarékos művelési technológiák
bevezetésének és népszerűsítésének fontosságát.
A program központjában a precíziós mezőgazdaság terjedésének támogatása áll.
Vízfelhasználás, kemikália felhasználás hatékonyabb ellátási lánc felépítése. A talajkímélő
és termékenységmegőrző, valamint víztakarékos metodika alapja a fajlagos teljesítmény
növelés, abszolútértékben kevesebb erőforrás felhasználásával.
Az Önkormányzat a gazdaság közvetlen szereplőivel, gazdasági érdekvédelmi
szervezetekkel együttműködve juthat szerephez a cél elérésében. Bekapcsolódhat ágazati
együttműködésekbe, illetve ugyancsak a megyei szintű törekvésekbe.
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Nem valós ellentmondás, hogy – lakossági javalat szerint – minden esetben indokolt a
növényzeti borítás biztosítása, illetve fejlesztése.
A helyi vízgyűjtés és -felhasználás terjedése alapvető eleme lehet akár a gazdálkodás, akár
a saját kertművelés jövőbeli fenntartása érdekében.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

Aá-2

SZá-1; SZá-3

Időtáv:

2035

Felelős:

Gazdasági és területi szereplők

Célcsoport:

lakosság

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat

Dinamikus tudás- és génbázis létrehozása a település hagyományos és
jellegzetes növényvilágának (főként gyümölcsfák és haszonnövények)
megőrzésére, egy elkerített, a teljes lakosság számára látogatható
mintagazdaság formájában

A3

A településre jellemző növényvilág megőrzésének alapja azok megismerése és irányított
körülmények között történő megőrzése, szaporítása. Hangsúlyozottan igaz ez a táj
specifikus gyümölcs- és zöldségfélékre, vagy az országban egyedülálló rózsatövek
nemesítésére.
A növények megőrzésére és szaporítására egy külön erre a célra kialakított mintagazdaságot
kell létrehozni, melyet a lakosság szabadom látogathat, onnan igény szerint saját nevelésre
magához vehet szaporított egyedeket.
A célkezelés összekapcsolódhat a saját termelés céllal is.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

Aá-1

SZá-1

Időtáv:

2025

Felelős:

Deszk Község Önkormányzata

Célcsoport:

helyi, fogékony közösség

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrás allokációs feladat

Levegőminőség folyamatos monitorozása
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Az elkötelezett ÜHG kibocsátás csökkentésének alapja a levegő minőségének rendszeres
és hosszú távú ellenőrzése, adatsorok létrehozása és elemzése.
Ennek kapcsán települési levegőminőségi adatbázis és többdimenziós mérési rendszer
(állandó és mozgó mérőállomásokkal) felállítása a cél.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

Dá-1
Időtáv:

2022

Felelős:

Deszk Önkormányzat

Célcsoport:

helyi közöség, különösen a fiatalok célcsoportja

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat

A települési csapadék elvezető rendszer fejlesztése kül- és belterületen
a belvízkárok enyhítésére, komplex vízgazdálkodási cselekvési terv
létrehozása a belvízelvezetés területére alkalmazva is

A5

A szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságának növekedése mellett elengedhetetlen a
településre érkező csapadékmennyiség megfelelő kezelése és tárolása. A vízgazdálkodási
szempontok komplex meghatározása szükséges, ahol mind a belvízelvezetés során
rendelkezésre álló többlet vízmennyiség megfelelő kezelését és tárolását (pl.
horgásztavak), mind az aszály sújtotta területek állandó vízellátásának biztosítását
figyelembe kell venni.
A települési vízgazdálkodási cselekvési terv kidolgozása során megoldást kell nyújtani a
belvízkárok, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék elöntések megelőzésére és
viharkárok enyhítése. Az alkalmazott megoldásokban indokolt át- (vissza-) térni a
földmedrű, illetve áteresztő típusú csapadék elvezető árkok alkalmazására, kitűzve azok
megfelelő karbantartását, amibe bevonható a lakosság is.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

Aá-1; Aá-3
Időtáv:

2035

Felelős:

Deszk önkormányzat és helyi vízgazdálkodási
intézmény

Célcsoport:

teljes lakosság

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat
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Invazív
növényfajok,
gyomok,
allergének
terjedésének
megakadályozása; új kórokozók, betegségterjesztő rovarfajok
visszaszorítása

A6

Az invazív növényfajok, gyomok és allergének, valamint veszélyes rovarfajok terjedésének
visszaszorításában
elsődleges
fontosságú
a
lakosság
szemléletformálása,
környezettudatosságának elmélyítése. A meghirdetett programok során a személyes
felelősség hangsúlyozása kerül középpontba, minden lakos tehet az ügy érdekében a saját
telkének felelős karban tartásával. Az egyéni cselekvésből kiindulva település szintű
közösségi cselekvési terv felállítása szükséges.
Fontos szempont, hogy az invazív fajokat nem pusztán kiirtani kell, hanem helyette
alternatív megoldást is nyújtani.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

Aá-1
Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk Önkormányzat

Célcsoport:

lakosság, helyi gazdálkodók

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat
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9.3 Szemléletformálási intézkedések
A lakosság klímatudatosságát elmélyítő energia- és víztakarékossági
kampány, rendezvénysorozat létrehozása

SZ1

Komplex lakossági klímavédelmi szemlélet kialakításának a meglapozása lehet. A program
keretében nyílt lakossági fórumok, előadások kerülnek megrendezésre az önkormányzati
képviselők, valamint a helyi érdekeltségű cégek, szolgáltatók megjelenésével és aktív
részvételével.
Kifejezett „Öko-nap” (mint lakossági ötlet) szervezése megfelel keretekben direkt üzenteket
fogalmazhat meg a helyi közösség felé. Ilyen mintára indokolt további közösségi programok
tematikus szervezése, ahol fontos a környezetbe helyezés, szemben a bezárt termekkel és
helyiségekkel.
Mivel a jövőre nézve egyre reálisabb egy erősen leromló éghajlati hatás és az így
bekövetkező környezetromlás indokolt egy ún. Worst-case Scenario bemutatása a
közösségnek, természetesen hozzáfűzve a lehetséges elmozdulási megoldásokat is.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

Dá-1

Aá-2

SZá-1

Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk Önkormányzata

Célcsoport:

lakosság, különösen fiatalok

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat

A környezetvédelem, az éghajlatváltozás megelőzését és az ahhoz való
alkalmazkodás
fontosságát
hangsúlyozó
ismeretterjesztő
tanulmányutak, kiscsoportos képzések és versenyek szervezése
gyermekek részére

SZ2

Kiemelt feladat a lakosság klímatudatosságra nevelése már a legifjabb korosztálytól
kezdve. Ennek keretében tematikus workshopok, táborok, ismeretterjesztő
tanulmányutak, versenyek szervezésére kerül sor, főként az általános iskolás korosztály
számára.
A tematikus programok során a klímavédelem helyi vonatkozásának 1-1 elemére
összpontosítva zajlik az oktatás, ezzel erősítve a komplex szemléletet.
„MI – ÍGY – EGYÜTT”
Fontos elem lehet a közösségi intézményekbe a „téma folytonos és megújuló jelenléte
tárgyiasult formában is. A „szinte belebotlok” élmény hozzáadódik ahhoz az
információhoz, amit akár egy-egy fiatal közvetít családja és szűkebb közössége felé.
Az összetett szemléletformálás erősebb lehet a direkt energia-hatékonyság projektek
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végrehajtásánál is. Ezekben tematikusan indokolt célozni különösen olyan területekre,
ahol az egyénnek és a közösségnek is lehet mozgástere (pl. hogyan tartsuk meg és
használjuk fel a csapadékvizet).
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja
SZá-1

Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk Község Önkormányzata

Célcsoport:

lakosság - gyermekek

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat

A településen található vállalkozások és agrárgazdálkodási szereplők
aktív bevonása a település klímavédelmi tevékenységeibe

SZ3

A település hatékony klímavédelmi cselekvőképességének feltétele a helyi vállalkozások,
szolgáltatók bevonása a tervezett tevékenységekbe. Ezen szereplők közvetetten vagy
közvetlenül rendelkezhetnek releváns kapcsolatokkal és erőforrásokkal a projektek
megvalósításához, illetve érdekükben is állhat bekapcsolódni azokba.
Az egyes vállalkozások, agrárgazdaságok helyszínei jó klímatudatossági edukációs terepet
jelenthetnek a lakosság részérére is, kivéve így a részüket szemléletformálás feladatából.
Ildomos elgondolkodni azon, hogy a ma egyre nagyobb szerepet kapó közösségi gyűjtésen
alapuló programok kialakítása, vagy akár fejlesztések megvalósítása nem csupán (és nem is
biztos, hogy elsősorban) az adott projekt megvalósítását jelentheti, hanem igen erős
közösségi szemléletváltozást indukálhat.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Dá-1

SZá-2

Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk Község Önkormányzata

Célcsoport:

vállalkozások, szolgáltatók

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat

A lakosság
változtatása

hulladéktermelődést

okozó

szokásainak

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

alapvető

SZ4

A hulladéktermelés egyik meghatározó tényezője az élelmiszerek és a használati tárgyak
csomagolóanyagai. Ezek döntő többsége műanyag és csak egyszer használjuk. A
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csomagolóanyagok, élelmiszerek szállítására használta táskák, zacskók többszöri
felhasználása elsődleges és nagy erejű eszköz a hulladéktermelés növekedésének
csillapításában. Az intézkedés során gyakorlati példák nyújtása áll a szemléletformálás
középpontjában, ahol a lakosság vásárlási szokásainak megváltoztatása, a környezetkímélő
és újrahasznosított csomagolóanyagok népszerűsítése a cél.
Ezt támogathatja a szelektív gyűjtésbe mintaszerűen vagy rendszeresen alkalmazható
frakció bővítés, ami önmaga felhívja a figyelmet az egyes típusú hulladékokra.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja

Dá-1
Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk Község Önkormányzata

Célcsoport:

lakosság

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat

Saját és helybeni felhasználásra szánt háztáji és kisgazdálkodási zöldségés gyümölcstermesztés támogatása, ösztönzése

SZ5

Közösségszervező programok és rendezvények létrehozása melynek keretében a helyi
zöldség- és gyümölcsfélék termesztésének ösztönzése, a helyi foglalkoztatás serkentése,
valamint közvetve az élelmiszerek szállítási költségeinek csökkentése a cél.
A program során a közösségi együttműködés és kommunikáció fejlesztésére, valamint helyi
vásárlói közösségek kialakítására kerül sor.
Igen hatékony megoldást jelenthetne egy kommunikációs platform létrehozása a helyi
kereslet és kínálat összetalálkozásának elősegítésére. Egy multiplatformos, a mai mobil
applikációs technológiát alkalmazva minimális költséggel rövidtávon is el lehet indítani.
Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez:

Mitigációs
célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Dá-1
Időtáv:

folyamatos

Felelős:

Deszk Önkormányzat

Célcsoport:

lakosság

Finanszírozási igény:

egyeztetési feladat

Lehetséges forrás:

forrásallokációs feladat
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10. A megvalósítás pénzügyi és intézményi feltételei és eszközei
10.1 Menedzsment eszközök
Deszk Klímastratégiájának végrehajtásáért elsődlegesen az Önkormányzat felel,
együttműködve számos, a stratégiában ismertetett szereplővel. A stratégia hosszú távra
határozza meg a működés ezen feladatrendszerét. A feladatellátás belső felelősségi
rendszere megközelítése kétféle lehet:
-

önálló felelősségi körrel rendelkező személyi felelős vagy felelős szervezeti egység;
a működést átható, a szervezetek felelősség rendszerébe és folyamataiba beépülő,
összetett működési és irányítási rendszer.

A klímastratégia készítésének egyeztetési folyamatában eldönthető, hogy melyik
végrehajtási szervezeti megoldást választja az Önkormányzat.

Az egyes feladatok az alábbiak szerint foglalhatók össze:
-

a klímastratégiában kijelölt intézkedések közül az Önkormányzat közvetlen
hatáskörébe tartozóak végrehajtása;
a stratégiában foglalt intézkedések végrehajtását szolgáló pénzügyi források feltárása
és tervezett allokációja, forrástérkép összeállítása
a lehetséges források körében különösen a pályázati lehetőségek felkutatása,
pályázatok összeállítása, projektek lebonyolítása;
a klímastratégia végrehajtásához szükséges egyeztetések megszervezése;
a megnevezett szervezetekkel történő megállapodások kialakítása és megkötése;
az összetett végrehajtás helyi irányítása;
klímastratégia végrehajtásának nyomon követése.

10.2 Intézményi együttműködési keretek
A települési klímastratégia végrehajtása a teljes lakosság, valamint (központi, területi és
helyi) intézményi és vállalkozói kör együttműködését igényli, önmagában sem az
Önkormányzat, sem bármelyik szektor nem képes a célok maradéktalan elérésére. Újra
fontos kiemelni, hogy globális problémáról van szó, mely világszintű együttműködést
feltételez, melyben azonban a helyi közösség szerepe is beazonosítható. Az éghajlatváltozás
mérséklése, az ahhoz való alkalmazkodás akkor lehet sikeres, ha minél többen készek e célok
elérése érdekében tevékenykedni. Ez nem csupán szándékot és eseményeket jelent, hanem
– ahogy a stratégia intézkedési terve magában is foglalja – célirányos fejlesztéseket tesz
szükségessé helyi szinten is.
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10.3 Finanszírozás
A klímastratégiában foglalt feladatok végrehajtása összességében helyi szinten is jelentős
költségigényt hordoz. Az intézkedések megvalósításához szükséges összegek meghatározása
és azok lehetséges forrásainak megadása az ún. egyeztetési szakasz meghatározó feladata. A
javaslatban foglalt intézkedések véglegesítésével és programszint tervezésével nyílik mód a
költségigény pontos meghatározására. Erre épülve történhet meg a lehetséges forrástérkép
összeállítása. Ebben a jelenleg nyíló új uniós tervezési ciklus (2021-2027) lehetséges pályázati
és más keretei meghatározóak lehetnek az Önkormányzat számára.
A klímastratégia alapvetően a 2020-2035 közötti időszakra vonatkozik, de még hosszabb
távra, akár 2050-ig kitekintést hordoz. Az időszakban tervezett megvalósítások hatása pedig
alapvetően határozza meg az azt követő időszak további teendőit. A klímaváltozás elleni
globális küzdelem eddig nem nevezhető sikeresnek. Az újra- és újragondolt célkitűzések és
megállapodások a korábbi tervek alacsony szintű végrehajtását mutatták, a klíma változása
pedig egyértelműen mutatta a korábbi tevékenység alacsony hatékonyságát.
A következő év abból a szempontból is jelentős, hogy az új uniós tervezési időszak
forrásallokációja programozás szinten ekkor történik. Várható, hogy a korábbi fejlesztési
időszakok minél fenntarthatóbb folytatása már az időszak elején lehetővé teszik konkrét
programok megvalósítását akár a helyi szereplők számára is.
A stratégia véglegesítése során:
- az intézkedések megfogalmazása a kívánt beavatkozási irányokat azonosította, amiből
konkrét beruházások, akciók nevesítése is megtörténhet. Ez lényegében egy rövidtávú
cselekvési terv kidolgozása, illetve középtávú terv készítése keretébe történhet meg;
- az intézkedések általában nem egy konkrét objektum fejlesztését fogalmazzák meg, illetve
tevékenység lebonyolítását jelölik meg feladatként, hanem az érintettek egy szűkebb-tágabb
csoportjának érintettségével jelölik ki a fejlesztési célt;
- amikor a terv általában véve az épületek energetikai korszerűsítését irányozza elő, az
intézkedés tényleges megvalósítása alapvetően azon múlik, hogy az érintett célcsoportok
által elérhető források függvényében – milyen volumenben valósulnak meg a kijelölhető
feladatok. Ez pl. az ÜHG összevetésben azt jelenti, hogy a volumen teszi megalapozottá az
elérni tervezett érték változást.
- mindezekből az is következik, hogy a feladatok elérési lehetőségének függvényében
indokolt részletes költségvetések összeállítása, melyben figyelembe veszik az itt tárgyalt
lehetséges hatásokat. Mindezt lehetőleg abban a módszertanban, ahonnan az értékek
átemelhetők.
A fenti érvrendszer alapján a klímastratégia az egyes intézkedések megvalósításának
forrásigényére vonatkozóan indokolt nagyságrendi, esetleg sávosan megadott tervszámot
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megadni, a költségek az intézkedések megvalósításának módjától, volumenétől,
időpontjától, valamint a tervezett forrás összetettségétől függően

10.4 Érintettek, partnerségi terv
Deszk község Önkormányzatának célja, hogy a település lakosságának, vállalkozói rétegének
minél nagyobb körét legyen képes megszólítani a következő években, akár széleskörű, a
lakosság felé irányuló, akár célzott, egy-egy kiemelt társadalmi csoportnak, szervezeti
közösségnek szóló szemléletformálási kezdeményezés, vagy kifejezetten szakmai jellegű
programok megvalósításáról van is szó.
A klímacélok érdekében fontos tartós partneri viszony kialakítása az éghajlatváltozással
kapcsolatos témakörökben érdekelt közintézményekkel, civil szervezetekkel és gazdálkodó
szervekkel egyaránt. Ennek alapja lehet a tervezett tevékenység által indokolt módozatú,
lehetőleg hosszú távú megállapodások kialakítása.
Egy ilyen összetett érdekrendszeren alapuló, multilaterális együttműködési rendszer
létrehozása lehet egy könnyebb feladat, amennyiben a probléma felismerése hasonlóan
magas szintű. Ugyanakkor annak működtetése rendkívül nehéz. Konkrét lehetséges
kimentek nélkül (pl. csak az üvegházhatású gázok helyi csökkentésen céljából) fenntartani az
érdeklődést és még inkább a cselekvő részvételt, komoly küldetés. Ez irányba vezethet az
önkormányzati intézmények azonnali bevonása, lehetséges módon megbízva őket saját
szervező feladattal is. A külső résztvevők számára a minél konkrétabb programalkotás és
közös cselekvési terv kialakítása indíthat el hatékony együttműködést.
Elengedhetetlen feltétel a folyamatos és célzott, hatékony kommunikáció elindítása. Egy
kifejezetten klíma-orientált kommunikációs terv (mert természetszerűleg beépül az általános
és más irányú kommunikációba egyaránt) megfelelő láthatósági alapot jelenthet a stratégia
végrehajtásában.
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11. Stratégiai monitoring és értékelés
11.1 Monitoring és felülvizsgálat
Deszk község klímastratégiájában megfogalmazott célok és tevékenységek megvalósulásának
folyamatos és rendszeres nyomon követése elengedhetetlen az azok végrehajtása közben
felmerülő konfliktusok és hiányosságok mielőbbi feltárása és megoldása érdekében. A
klímastratégiai monitorozás egyrészt a kijelölt célok teljesülését, másrészt pedig a tényleges
intézkedések megvalósulásának mikéntjét vizsgálja, és követi. Az így kialakított nyomon
követési rendszer a stratégia támogatási hátterét adja, mely segítségével a település
önkormányzata és a végrehajtásért felelős szervek a változó klímakörnyezeti és társadalmi
adottságokhoz igazodva, azokhoz dinamikusan alkalmazkodva határozhatják meg a soron
következő megvalósítandó lépéseket. A tervezés – végrehajtás – ellenőrzés fázisait magába
foglaló nyomon követés elengedhetetlen eleme a folyamatban lévő és már megvalósult
intézkedések hatékonysági adatainak gyűjtése, azok kiértékelése, majd felülvizsgálata.
Az alábbi két táblázat az egyes klímastratégiai célokhoz kapcsolt, valamint az adott
intézkedések teljesülését jelző eredményindikátorokat tartalmazza. Az egyes indikátorok
gyűjtéséért az Önkormányzat a felelős, azonban a gyűjtés folyamatába minden esetben be
kell vonnia az adott tevékenység szempontjából releváns intézmények, szolgáltatók helyi
vagy térségi kirendeltségét.

18. táblázat - Célok teljesülését mérő indikátorok
Célrendszeri elem
Dekarbonizációs cél: Deszk
üvegházhatású gáz kibocsátása
2035-re (számított értéken)
12,8%-kal mérséklődjön 2020hoz képest
Adaptációs cél 1: Az időjárási
változékonyság fokozódásából
származó belvízveszély és
vegetáció pusztulás
mérséklése, illetve az új
gyomfélék és invazív fajok,
valamint kórokozók
megjelenések visszaszorítása
Adaptációs cél 2: A település
mezőgazdasági művelés alatt
álló területein fellépő
szélsőséges időjárási jelenségek
és humán behatások okozta
talajerózió megelőzése,
időszakos- és tendenciaszerű
vízhiány mértékének

Indikátor
neve
A
település
területéről
származó
ÜHG
kibocsátás
Releváns
települési
megakadályozó,
megelőző
beavatkozások száma

MértékAdat forrása
egység
tonna CO2 KSH
adatok
egyenalapján Deszk
érték/év Község
Önkormányzata

Bázisév
2020

Bázisévi
Célév Célérték
érték
14188
2035 12373

db

2020

n.a.

2022

2

mezőgazdasági művelés
alatt
álló
területek
kiterjedésének változása

%

2020

0

2035

max.
10%
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-
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Célrendszeri elem
csökkentése
adaptációs cél 3: A szélsőséges
időjárási viszonyok, hőhullámok
kapcsán kialakuló települési
hőszigetek, extrém
hőmérsékletű helyszínek
előfordulásának mérséklése,
viharkárok előfordulásának
enyhítése
Szemléletformálási cél 1: A
lakosság
környezettudatosságának és
klímaváltozással kapcsolatos
ismereteinek széleskörű
bővítése, külön figyelmet
fordítva az energia- és
víztakarékos életmód, valamint
a tudatos hulladékkezelés
népszerűsítésére
Szemléletformálási cél 2: A
hatékony klímavédelmi fellépés
érdekében együttműködési
felületeket biztosítani a helyi
lakosság és a település
gazdasági szereplőinek
bevonásával
Szemléletformálási cél 3:
„Termelj otthon, fogyassz
helyit!” fenntarthatósági elv
terjesztése

Indikátor
neve

Mértékegység

Adat forrása

Bázisév

Bázisévi
érték

Célév

Célérték

A
hőség
okozta
rosszullétekre
visszavezethető
orvosi
riasztások
átlagos száma

db/
időszaki
nap

A
település
orvosi
rendelőinek
becslése

2020

n.a.

2035

max. 1

Klímatudatosságot erősítő
rendezvények
száma

db/év

Deszk Község
Önkormányzata

2020

n.a.

2022

1

Együttműködést
elősegítő
rendezvények
száma

db/év

Deszk Község
Önkormányzata

2020

0

2022

1

Tematikus
rendezvények
résztvevőinek
száma

fő/év

Deszk Község
Önkormányzata

2020

n.a.

2022
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19. táblázat - Intézkedések teljesülését mérő indikátorok
Intézkedés

Indikátor neve

M1
Lakossági épületenergetikai
korszerűsítések
és
beruházások támogatása,
kiemelt figyelmet fordítva
megújulóenergiafelhasználás
hangsúlyozására
M2
A középületek energetikai
korszerűsítésének
folytatása
a
teljesség/komplexitás
elérése felé, megújuló
energiafelhasználás
arányának
folyamatos
bővítése,
közvilágítás
fejlesztése
M3
A
geotermikus
energiahasznosítás
bevezetése először főleg
középületek,
vállalati
épületek, esetleg példa
értékű egyéni beruházások,
megoldások
keretében;
annak népszerűsítése a
lakosság körében
M4
Elektromos
közösségi
közlekedés
feltételeinek
megteremtése, közösségi
közlekedés fejlesztése a
személygépjárművel
történő
ingázás
csökkentése,
elektromos
töltőállomások létesítése
M5
A lakossági szerves és
szelektív
hulladékgyűjtés
kibővítése
–
infrastrukturális
fejlesztések
és
szemléletformálás
M6
A lakossági vegyes szilárd
hulladék
fűtési
célú
felhasználásának, valamint
a fa- és széntüzelés
visszaszorítása
M7

Megújuló
energiaforrást
is
hasznosító
energetikai
korszerűsítésen
átesett
lakóépületek száma

Mérték
egység
db

Adat
forrása
Deszk
Község
Önkormányzata

Gyűjtési
gyakoriság
3 évente

2035

Célérték
15

Gyűjtés
felelőse
Deszk
Község
Önkormányzata

Célév

Megújuló
energiaforrást
is
hasznosító
energetikai
korszerűsítésen
átesett középületek
száma

db

Deszk
Község
Önkormányzata

3 évente

2035

7

Deszk
Község
Önkormányzata

Geotermikus
energia
(földhő)
hasznosítást
megvalósító
új
épületkorszerűsítések
száma

db

Deszk
Község
Önkormányzata

3 évente

2035

5

Deszk
Község
Önkormányzata

Elektromos
töltőállomások
száma

db

Deszk
Község
Önkormányzata

3 évente

2035

5

Deszk
Község
Önkormányzata

Újonnan létrehozott
szelektív
hulladékgyűjtő
pontok száma

db

Deszk
Község
Önkormányzata

3 évente

2025

10

Deszk
Község
Önkormányzata

A
témában
megrendezett
szemléletformálási
rendezvények
száma

db

Deszk
Község
Önkormányzata

2 évente

2035

10

Deszk
Község
Önkormányzata

Megépült

km

Deszk

3 évente

2035

6

Deszk
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Intézkedés

Indikátor neve

A
község
szennyvízhálózatának
folyamatos bővítése a még
be nem vont épületek és
településrészek felé
A1
A település közterületeinek,
valamint a közintézmények
telkein található vegetáció
fejlesztése, fák és bokrok
telepítése,
meglévő
növényzet
gondozása,
árnyékos felületek növelése
A2
Talajkímélő
és
termékenység
megőrző
gazdálkodási
módszerek
széleskörű népszerűsítése;
víztakarékos
művelési
technológiák bevezetése,
népszerűsítése
A3
Dinamikus
tudásés
génbázis létrehozása a
település hagyományos és
jellegzetes növényvilágának
(főként gyümölcsfák és
haszonnövények)
megőrzésére,
egy
elkerített, a teljes lakosság
számára
látogatható
mintagazdaság formájában
A4
Levegőminőség folyamatos
monitorozása

szennyvíz-elvezető
rendszer hossza

A5
A
települési
csapadék
elvezető
rendszer
fejlesztése
külés
belterületen a belvízkárok
enyhítésére,
komplex
vízgazdálkodási cselekvési
terv
létrehozása
a
belvízelvezetés területére
alkalmazva is
A6
Invazív
növényfajok,
gyomok,
allergének
terjedésének
megakadályozása;
új
kórokozók,
betegségterjesztő

Mérték
egység

Adat
forrása
Község
Önkormányzata

Gyűjtési
gyakoriság

Célév

Célérték

Gyűjtés
felelőse
Község
Önkormányzata

Közterületeken,
középületek
udvarán telepített
fák száma

db

Deszk
Község
Önkormá
nyzata

3 évente

2035

1000

Deszk
Község
Önkormá
nyzata

A
témakörben
megrendezett
rendezvények
száma

db

Deszk
Község
Önkormányzata

2 évente

2035

10

Deszk
Község
Önkormányzata

A
létrehozott
mintagazdaság
területén telepített
fafajták száma

db

Deszk
Község
Önkormányzata

5 évente

2030

200

Deszk
Község
Önkormányzata

Levegőminőség
monitorozási
pontok száma

db

3 évente

2030

5

A
fejlesztésekkel
érintett
csapadékvízelvezető rendszer
hossza

km

Deszk
Község
Önkormányzata
Deszk
Község
Önkormányzata,
Vízgazdálkodási
szolgáltató

4 évente

2035

6

Deszk
Község
Önkormányzata
Deszk
Község
Önkormányzata,
Vízgazdálkodási
szolgáltató

Az
invazív
növényfajok,
allergének,
kórokozók nyomon
követése megoldott

igen /
nem

Deszk
Község
Önkormányzata

2 évente

2025

igen
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Intézkedés
rovarfajok visszaszorítása
SZ1
A
lakosság
klímatudatosságát
elmélyítő
energiaés
víztakarékossági kampány,
rendezvénysorozat
létrehozása
SZ2
A környezetvédelem, az
éghajlatváltozás
megelőzését és az ahhoz
való
alkalmazkodás
fontosságát
hangsúlyozó
ismeretterjesztő
tanulmányutak,
kiscsoportos képzések és
versenyek
szervezése
gyermekek részére
SZ3
A településen található
vállalkozások
és
agrárgazdálkodási
szereplők aktív bevonása a
település
klímavédelmi
tevékenységeibe
SZ4
A
lakosság
hulladéktermelődést okozó
szokásainak
alapvető
változtatása
SZ5
Saját
és
helybeni
felhasználásra szánt háztáji
és kisgazdálkodási zöldségés
gyümölcstermesztés
támogatása, ösztönzése

Indikátor neve

Mérték
egység

Adat
forrása

Gyűjtési
gyakoriság

Célév

Célérték

Gyűjtés
felelőse

A
témakörben
szervezett
rendezvényeken
résztvevők száma

fő

Deszk
Község
Önkormányzata

évente

2035

1500

Deszk
Község
Önkormányzata

A
témakörben
megvalósult
foglalkozások,
tanulmányutak,
versenyek száma

db

Deszk
Község
Önkormányzata

évente

2035

60

Deszk
Község
Önkormányzata

A
klímavédelmi
tevékenységekbe
bevont
helyi
termelők,
vállalkozások száma

db

4 évente

2035

15

Deszk
Község
Önkormányzata

A
témakörben
megvalósult
rendezvényeken
résztvevők száma

fő

Deszk
Község
Önkormányzata,
résztvevő
vállalkozások
Deszk
Község
Önkormányzata

2 évente

2035

1500

Deszk
Község
Önkormányzata

Saját felhasználású
élelmiszertermelésre irányuló
kezdeményezések
száma

db

Deszk
Község
Önkormányzata

3 évente

2035

4

Deszk
Község
Önkormányzata
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11.2 A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység harmonizálása a
klímastratégiával
A klímastratégiában meghatározott adatok – mint minimum megközelítés – rendszeres
gyűjtése és elemzése szolgáltat alapot az azokat szolgáló intézkedések megvalósulásának
aktuális állapotáról szóló értékelések, végső soron a megfogalmazott célok teljesülésének
elemzéséhez. A klímastratégiáról annak elfogadását követően Deszk Önkormányzata
rendszeresen, de legalább háromévente előrehaladási és felülvizsgálati jelentést készít. Az
első jelentés összeállítása a 2024-ben esedékes a 2021-2023-as évekre vonatkozóan. Ezt
követően minden újabb hároméves időszakra a követő évben időszerű az előrehaladási és
fenntarthatósági jelentés összeállítása. A jelentés az indikátorértékek alakulásának
bemutatása mellett szöveges értékelést is tartalmaz a végrehajtás fő tapasztalatairól, az
azokat segítő, illetve akadályozó legfontosabb tényezőkről. Kitér a stratégia
megvalósításához szükséges anyagi források alakulására, a stratégia tartalmához kapcsolódó
esetleges újonnan megjelent kutatási eredményekre, technológiai eljárásokra, a településen,
Csongrád-Csanád megyében, vagy az országban az elmúlt években elfogadott új fejlesztési
irányokra, tervekre és programokra. Számításba vesz minden olyan körülményt, amelyek
érdemi hatást gyakorolhatnak a kitűzött célok elérésére.
Mindezek alapján az előrehaladási és fenntarthatósági jelentés – indoklással alátámasztott –
javaslatot kell tartalmazzon arra, hogy a megelőző időszakban bekövetkezett változások
indokolttá teszik-e települési klímastratégia módosítását, és természetesen javaslatot tesz a
módosításra. Amennyiben igen, annak mely részét és milyen módon. A fentiek alapján a
települési klímastratégia aktualizálása és egyéb települési stratégiai dokumentumokkal való
harmonizálása hároméves gyakorisággal biztosítottnak tekinthető. Mint ismert, az
éghajlatváltozás az élet szinte valamennyi területét érinti, ennek megfelelően a
klímastratégia számos ágazat számára jelöl ki feladatokat, amelyeknek integrálódniuk kell az
adott fejlesztési terület, ágazat stratégiai dokumentumaiba is. Így amellett, hogy a
klímastratégia maga is alkalmazkodik a település többi fejlesztési elképzeléseihez, ez
utóbbiaknak is összhangban kell lenniük a jelen dokumentumban és annak módosított
változataiban kijelölt célokkal, beavatkozási irányokkal. Sőt, a jövőben ez az irány jelentősen
megerősödik. Ennek érdekében Deszk település stratégiai tervdokumentumainak soron
következő és azt követő mindenkori felülvizsgálata során érvényesíteni kell azokban a
klímastratégia szemléletet, amennyiben lehetséges konkrét beavatkozási irányait,
intézkedéseit is.
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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,
ellátásuk a Szeged, Szerb utca 28. szám alatti rendelőben történik. Evvel egyidejűleg az
iskolafogorvosi alapellátásra vonatkozó rendelkezések is módosításra kerültek a
feladatellátási szerződés 2. számú módosításaként.
Tekintettel arra, hogy a CSCSMKH Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a
fogorvosi alapellátásra vonatkozó működési engedélyt határozott időre 2021. szeptember 1-től
2022. szeptember 1-ig adta meg, szükséges ezt átvezetni a feladatellátási szerződésben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti döntést meghozni
szíveskedjen.

Deszk, 2021. szeptember 24.
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 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.
polgármester

A kivonat hiteléül:

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

Az ……/2021. (…….) önkormányzati határozat melléklete
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
3. sz. módosítás
Amely létrejött egyrészről
Deszk Község Önkormányzata (6772 Deszk, Tempfli tér 7., képviseletében: Király László
polgármester, törzskönyvi azonosító szám: 726533, KSH statisztikai számjel: 157265358411-321-06), 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 különös tekintettel a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/27170-4/2021. számú határozatára.
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 2021. szeptember 1. napjától – 2022. szeptember 1. napjáig a 6720
Szeged, Feketesas utca 27. fsz. 3. szám alatti rendelőben látja el, míg 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.”
3. A feladatellátási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
4. Jelen szerződésmódosítás az elfogadás 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. szeptember 28.

………………………………..
Megbízó
Deszk Község Önkormányzata
Király László

……………………………..
Megbízott
DADENT Bt.
Dancsik Zoltán János

Záradék:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a .…/2021. (…….) önkormányzati
határozatával jelen szerződésben foglaltakat utólagosan jóváhagyta.

