DESZK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
MEGHÍVÓ
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 26-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. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása
Előadó: Király László polgármester
4. A települési támogatásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Király László polgármester
5. A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 9/2010. (III. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Király László polgármester
6. A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2022. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadása
Előadó: Király László polgármester
7. A 2022. évi Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása
Előadó: Király László polgármester
8. A Deszki Kft. folyószámla-hitelének meghosszabbítása
Előadó: Király László polgármester
9. Döntés az Újszentiván, külterület 052/11 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előadó: Király László polgármester
10. A SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola kérelmének elbírálása
Előadó: Király László polgármester
11. Dr. Marusin Ildikó háziorvos kérelmének elbírálása
Előadó: Király László polgármester
12. Döntés kamerabeszerzéssel kapcsolatban
Előadó: Király László polgármester

Deszk, 2021. október 21.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

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

A képviselőtestület előző ülése 2021. szeptember 28-án volt. Az azóta eltelt időszakban végzett
polgármesteri munkáról az alábbiakban adok tájékoztatást.
2021. szeptember –
október hó
Szeptember 29.
Szeptember 30.
Október 02.
Október 04.
Október 07.

Október 09.
Október 11.
Október 13.
Október 20.
Október 21.
Október 22.
Október 25.
Október 26.

Deszk, 2021. október 21.

Események
Tárgyalás Szegeden az orvosi ügyelettel kapcsolatosan.
Tárgyalás Bartók Erika tervezővel a hivatalban.
Néhai Szakáll József temetése Szegeden.
Deszki Tücsök Óvoda 20 éves fennállásának megünneplése az intézményben.
Vezetői megbeszélés a hivatalban.
Találkozó a hivatalban Miskolczi Mária deszki lakossal.
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa ülése
Szegeden.
Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit
Kft. rendkívüli taggyűlése Szegeden.
Őszi Hacacáré rendezvény a Sportcentrumban.
Vezetői megbeszélés a hivatalban.
Tárgyalás Ternainé Fodor Marianna óvodavezetővel és Szabóné Sarkadi
Szilvia Kht. ügyvezetővel a hivatalban – óvodai beszerzések.
Találkozó a hivatalban Vörös Gáborral.
Néhai Palásti László temetése Deszken.
Faluházba burkolat választás.
Találkozó a hivatalban Szabó-Batancs Katalinnal.
Tárgyalás a hivatalban Bartók Erika tervezővel.
Vezetői megbeszélés a hivatalban.
Tárgyalás a hivatalban Papos Lászlóval a Globál 21 Kft. ügyvezetőjével,
Ternainé Fodor Marianna óvodavezetővel és helyettesével.

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. október 21.
.

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.)
61/2021. (VI. 30.)
70/2021. (VIII. 09.)
76/2021. (VIII. 09.)
93/2021. (IX. 28.)

Határozat tárgya

Felelős

Határidő

Végrehajtás állapota

Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19
Pályázat támogatásban részesült, a támogatói
kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek
Polgármester
2019. július 08. okirat megérkezett. Megvalósítás megkezdődött.
kialakítása, bővítése” című pályázati
Eszközbeszerzés és kivitelezés folyamatban.
felhívásra
Deszk Község településrendezési
Polgármester
Azonnal
Az új szabályzat elkészítése folyamatban van.
tervének
és
helyi
építési
szabályzatának a módosítása
Közterületi
térfigyelő
Polgármester
2021. július 31. Folyamatban van.
kamerarendszer fejlesztése
Önkormányzati
rendkívüli Polgármester, jegyző
Pályázat benyújtása megtörtént, elbírálása
Azonnal
folyamatban van.
támogatásra pályázat benyújtása
Döntés az Újszentiván, külterület
Polgármester
Azonnal
Folyamatban van.
052/11
hrsz.-ú
ingatlan
adásvételével kapcsolatban
Polgármester
Azonnal
Folyamatban van.
Ebösszeírás elrendelése
Az Alföldvíz Zrt. gördülő fejlesztési
Polgármester
2021. szeptember 30. Elfogadva.
tervének elfogadása

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 Képviselő-testületének
…../2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
13/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. §-ában és 42. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2000. (IX. 29.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A síremlék helyének kitűzését az üzemeltető megbízottja végzi el a helyszínen a vállalkozó
jelenlétében. Újonnan létesített sírhely síremlékének (fejfa) elhelyezése során figyelembe kell venni
az adott parcella 1. sor 1. sírhely síremlékének (fejfa) állását (irányát). A már meglévő sírhely
síremlékének felújítása vagy újraépítése során az eredeti sírjel helye megtartható.
(2) A Rendelet 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben a temetőben munkát végző vállalkozó az (1) bekezdésben foglalt bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a melléklet III.) pontjában meghatározott temetőfejlesztési
hozzájárulás vonatkozó díjának háromszorosát köteles megfizetni az üzemeltető részére.”
2. §
(1) E rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba.

Király László sk.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk.

polgármester

jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2000. (IX. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló
…./2021. (….) önkormányzati rendelettervezethez
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. Társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs, tekintettel arra, hogy a
rendelettervezet a sírjelek elhelyezésére vonatkozóan a kialakult gyakorlatot szabályozza.
II. Gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. Költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. Környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. Egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre
nincs hatása.
VII. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételt nem igényel.

INDOKOLÁS
Deszk Község Önkormányzat
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2000. (IX. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló
…./2021. (….) önkormányzati rendelettervezethez
Részletes indokolás
1. §-hoz:
A rendelettervezet 1. §-a tartalmazza a síremlékek kialakítására vonatkozó módosításokat, mely
alapján a jövőben a sírjel helye kizárólag a ….. jelölhető ki. A rendelettervezet a vállalkozók
előzetes bejelentési kötelezettségének elmulasztásához fűződő jogkövetkezményeket is rögzíti.
2. §-hoz:
A rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásáról rendelkezik.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021. (…...) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az átmeneti segély összege alkalmanként a 25.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.”
2. §
Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a már
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Király László s.k.
polgármester

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 9/2010. (III. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
…./2021. (….) önkormányzati rendelettervezethez
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. Társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása várhatóan kedvező lesz tekintettel
arra, hogy a rendelettervezet a kialakult gyakorlat alapján szabályozza a közterület-használati
engedély kérésének lehetőségét a zöldterületre vonatkozóan.
II. Gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. Költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. Környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. Egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre
nincs hatása.
VII. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételt nem igényel.

Deszk Község Önkormányzata
…./2021. (….) önkormányzati rendelet
a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 9/2010. (III. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A közterület-használati díjról szóló 9/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdés e) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„e) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt veszélyezteti vagy
növényállomány rongálásával, pusztításával, csonkításával, károsításával jár és elkerülését,
megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez
nélkülözhetetlen munkálatok végzéséhez, továbbá ha a zöldterület feltöltésére a közterület
állapotának rendezése (pl. útpadka megerősítése, ültetett növényzet megóvása) miatt kerül
sor.”
(2) A Rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A zöldterület feltöltésére vonatkozó közterület-használati engedély iránti kérelemhez az
alábbi dokumentumokat kell mellékelni a tervezett területrendezésről készült 1:50 arányú
metszetrajzot és 1 db helyszínrajzot, feltüntetve a környező tereptárgyakat (csapadékvíz
elvezető csatorna, növényzet, szolgáltatók oszlopai, járda, stb.) és azok telekhatártól és a
tervezett feltöltéstől mért távolságát, az alábbi tartalommal:
a) lejtésviszonyok feltüntetése, a tervezett feltöltés lejtésviszonyaival együtt,
b) a vízelvezetés módjának, helyének feltüntetése, (A felfogott csapadékvíz nem
vezethető vissza a járdára – vagy a járdának fenntartott, a telek utcafronti határától
merőlegesen mért, és azzal párhuzamos, 1,20 m szélességű közterületre. A járda
területén – valamint a járdának szánt területen – a járda és bejáró burkolat min. 1,5 –
max 2,5%-os lejtéssel a közterület felé kell lejtsen.)
c) a kérelmező és a helyszínrajz készítőjének aláírása a helyszínrajzon, és az azon
rögzített méretek valódiságának igazolásáról kiállított (tervezői vagy tulajdonosi)
nyilatkozaton.”
(3) A Rendelet 7. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A zöldterület feltöltésére vonatkozó közterület-használati engedélyben engedélyben ki
kell kötni:
a) az érintett ingatlan előtti közterületen fenntartandó zöldterület nagyságát, és
b) a zöldterület feltöltés megvalósításának módját (pl. feltöltés anyaga, szerkezete).”
(4) Hatályát veszti a Rendelet 10. §-ának b) pontja.
2. §

A Rendelet 1. számú mellékletének 7. „Egyéb” pontja a következő d) és e) pontokkal egészül
ki:
„d) Zöldterület feltöltése a közterület Ft/m2/alkalom
állapotának rendezése érdekében
e) Zöldterületen húzódó közművek
javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen
munkálatok végzése

Ft/m2/nap

325,325,-”

3. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsi Anita s.k.
jegyző

INDOKOLÁS
Deszk Község Önkormányzat
a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 9/2010. (III. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2021. (….) polgármesteri rendelettervezethez
Részletes indokolás
1. §-hoz:
A rendelettervezet 1. §-a tartalmazza azokat a módosításokat, amelyek a zöldterület közterület
állapotának rendezése érdekében történő feltöltése iránti közterület-használati engedély
bevezetését tartalmazzák. Az (1) bekezdés a zöldterület feltöltésének engedélyezésének
kivételes esetét szabályozza. A (2) bekezdés a kérelmezők által benyújtandó kérelem tartalmi
követelményeit rögzíti, míg a (3) bekezdés az engedélyező hatóság döntésére vonatkozó
követelményeket tartalmazza. A (4) bekezdés a közműbekötésekre vonatkozó díjmentesség
hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
2. §-hoz:
A rendelettervezet 2. §-a a zöldterületre vonatkozó közterület-használati díjat határozza meg.
3. §-hoz:
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Deszk Község Önkormányzata, Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki
Polgármesteri Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, Deszki Móra Ferenc
Csicsergő Óvoda, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi Ellenőrzési Programja
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről - 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési
vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállította a tárgyévet követő évre
vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves
ellenőrzési terv alapja a stratégiai ellenőrzési terv és a kockázatelemzés alapján felállított
prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások.
Az ellenőrzési program tartalmazza a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és az
Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságának programját, melyet a
jogszabályokban meghatározottak szerint fogadnak el.
A belső ellenőrzési feladatokat 2022. évben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Koordinációs Központ Igazgatója által megbízott belső ellenőr végezi, a képviselő-testület
által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.
Az éves kockázatelemzést az 1. számú melléklet tartalmazza.
A 2022. évi ellenőrzések típusai:
a) szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;
b) pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint
ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.
A stratégiai tervben foglaltak szerint a belső ellenőrzésnek 2022. évre vonatkozóan,
kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területei:
 Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. szabályozottságának ellenőrzése
 Helyi adókkal kapcsolatos nyilvántartások, behajtások ellenőrzése
 Megbízási és vállalkozási szerződések, kötelezettségvállalások ellenőrzése
I. Szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. szabályozottságának
ellenőrzése
Ellenőrzött időszak: 2021 - 2022. év
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Társaság szabályozottsága, megfelelt-e a
jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak
Ellenőrzés módja: a Kft. szabályzatainak és egyéb szabályozódokumentumainak ellenőrzése.
Ellenőrzési program
a 100%-os Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság szabályozottságának
ellenőrzéséhez
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy:
 a Társaság gazdálkodása, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a
jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak,
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 a Társaság kötelezettségállománya jelent-e kockázatot a működésre, valamint a
gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága biztosított volt-e,
 az üzleti terv elkészítése előtt készítettek-e elemzéseket,
 a tervezési rendszer összességében biztosította-e a feladatellátás által elvárt
követelményeket,
 reálisan számba vették-e a Kft. feladatait, illetve az azok ellátásához szükséges
feltételeket, erőforrásokat, esetleges átszervezések pénzügyi hatásait,
 a Kft. feladataihoz, sajátosságaihoz igazodott-e pénzellátása, készítettek-e
finanszírozási terveket, azok megalapozottak voltak-e,
 A kiadások, bevételek időarányosan hogyan teljesültek, a tervezett és a tényleges
bevétel-kiadás eltéréseit milyen okokra lehet visszavezetni,
 Az Áht. 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szerv a
vállalkozási tevékenységéből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó
mértékével megegyező hányadát az irányító szerv költségvetésébe befizette-e.
Az ellenőrzés módszerei: követelmények (jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások,
döntések, határozatok), eljárások és rendszerek szabályzatainak megismerése, értékelése,
kapcsolódó könyvelési dokumentumok áttekintése.
II. Szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszk Község Önkormányzata, Deszki Polgármesteri
Hivatal
Ellenőrzés tárgya: az Önkormányzat helyi adókkal kapcsolatos dokumentumai,
nyilvántartásai.
Ellenőrzött időszak: 2021-2022. év
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál a helyi adók
nyilvántartását, adókötelezettségek teljesítését, valamint a hátralékok behajtását a
jogszabályban foglaltaknak megfelelően végzik-e.
Ellenőrzési program a helyi adók nyilvántartásának, adókötelezettségek
teljesítésének, hátralékok behajtásának ellenőrzéséhez
 Az adókivetés, az önadózás és az adóügyi folyamatok elvégzése során a
jogszabályban foglaltaknak megfelelően jártak-e el.
 Az önkormányzati adóhatóság az önkormányzati adórendelet, valamint annak
módosítása hatályba lépését megelőző hónap ötödik napjáig – a kincstár elektronikus
rendszerén keresztül – adatot szolgáltatott-e a kincstár számára.
 Ellenőrizték-e, hogy minden adózásra kötelezett nyújtott-e be bevallást.
 Nyilvántartásaikat oly módon vezették-e, hogy abból megállapítható volt adózónként,
adónemenként az adóhátralék és a túlfizetés összege.
 A hátralékok behajtása során egyenlegértesítőt, fizetési felszólítást küldtek-e.
 Amennyiben az egyeztetés és a felszólítások nem vezettek eredményre milyen
intézkedéseket tettek.
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III. Szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszk Község Önkormányzata, Deszki Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat, Deszki Polgármesteri Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, Deszki
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
Ellenőrzött időszak: 2022. év
Ellenőrzés tárgya: a 2022. évre kötött megbízási és vállalkozási szerződések
szabályszerűsége ellenőrzése
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a által, a külső felekkel kötött szerződések
előkészítése, bonyolítása, a teljesítések ellenőrzésének gyakorlati alkalmazása megfelel-e a
hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak. Az eljárási szabályokat a belső
szabályzatokban rögzítették-e és a megkötött szerződések fedezete a költségvetési rendeletben
biztosított-e, illetve ennek hiánya esetén a Képviselő Testület jóváhagyta-e a szükséges
fedezetet.
Ellenőrzés módszere: szabályzatok, szerződések, könyvelési adatok szúrópróbaszerű
vizsgálata
Ellenőrzési program
a 2022. évre kötött megbízási és vállalkozási szerződések
 A szerződéskötés jogosultságát (összeg, személy) szabályzatban szabályozták-e. A
szabályzatban foglaltakat betartották-e.
 A vonatkozó szabályok alapján képviselő-testületi döntés volt-e.
 A vonatkozó szabályok alapján csatolva vannak-e az árajánlatok, beszerzési
dokumentumok, megrendelések.
 A szerződésekről vezettek-e nyilvántartást.
 A kötelezettségvállalások könyvelése megtörtént-e.
Deszk, 2021. október 07.
Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető

1. számú melléklet
Kockázatelemzés Deszk Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési
munkatervéhez
1
2
3
4
5
6

Kockázati tényezők
Kontrollok értékelése
Változás, átszervezés
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más rendszerekkel
Költségszint
Külső fél által gyakorolt
befolyás

Súly
5
4
4
3
3
2

Önkormányzat
Kockázat Összesen
2
10
1
4
2
8
3
9
2
6
3

6

Polgármesteri Hivatal
Súly Kockázat Összesen
5
2
5
4
1
4
4
2
8
3
2
6
3
2
6
2

3

6

3

7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Pénzügyi szabálytalanságok
valószínűsége
Jövőbeni döntésekre gyakorolt
hatás
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Közvélemény érzékelése
Összesen

Kockázati tényezők
Kontrollok értékelése
Változás, átszervezés
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más rendszerekkel
Költségszint
Külső fél által gyakorolt
befolyás
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Pénzügyi szabálytalanságok
valószínűsége
Jövőbeni döntésekre gyakorolt
hatás
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Közvélemény érzékelése
Összesen

2

2

4

2

2

4

3

2

6

3

2

6

4

3

12

4

3

12

3

3

9

3

3

9

3

3

9

3

4

12

4

2

8

4

2

8
86

91

Súly
5
4
4
3
3

Intézmények
Kockázat Összesen
2
10
1
4
2
8
3
9
2
6

Súly
5
4
4
3
3

Gazdasági Társaság
Kockázat Összesen
2
10
1
4
2
8
3
9
2
6

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

3

1

3

3

1

3

2

6

4

2

3

2

6

3

2

3

2

6

3

2

4

1

4

4

1

66

2
2
3
8
6
6
4
68

Kockázatkezelési mátrix Deszk Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési
munkatervéhez
Valószínűség Magas (816) biztos
bekövetkezés
Közepes 5-7) Nem vizsgálandó
esetleges
terület
bekövetkezés
Alacsony (0- Nem vizsgálandó
4) ritka
terület
bekövetkezés
Alacsony (1-50)
jelentéktelen

Nem vizsgálandó
terület
Közepes (51-75)
mérsékelt

Magas (76- 100)
nagy
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Deszk Község Önkormányzata, Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki
Polgármesteri Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, Deszki Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi
Ellenőrzési terv időrendi táblázata
Ellenőrzés típusa,
megnevezése:
szabályszerűségi
ellenőrzés
Deszki Településüzemeltetési
Nonprofit Kft.
szabályozottságának
ellenőrzése

Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft.
Ellenőrzött időszak: 2021-2022.év
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Társaság
szabályozottsága, megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi
előírásoknak
Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak
figyelmen kívül hagyása.
Ellenőrzés időpontja: 2022. május
Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla belső ellenőr - SZKTT
Koordinációs Központ

Helyi
adókkal Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszk Község Önkormányzata,
kapcsolatos nyilvántarDeszki Polgármesteri Hivatal
tások ellenőrzése
Ellenőrzött időszak: 2021-2022. év
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál a
helyi adók nyilvántartását, adókötelezettségek teljesítését, valamint a
hátralékok behajtását a helyi rendeletben és a jogszabályban
foglaltaknak megfelelően végzik-e.
Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül
hagyása, dokumentumok hiányos vezetése.
Ellenőrzés időpontja: 2022. július
Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla
belső ellenőr - SZKTT
Koordinációs Központ
Megbízási és vállalkozási Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszk Község Önkormányzata,
szerződések,
Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki Polgármesteri
Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, Deszki Móra Ferenc
kötelezettségvállalások
ellenőrzése
Csicsergő Óvoda
Ellenőrzött időszak: 2022. év
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a külső felekkel kötött
szerződések előkészítése, bonyolítása, a teljesítések ellenőrzésének
gyakorlati alkalmazása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és
belső szabályzatoknak. Az eljárási szabályokat a belső
szabályzatokban rögzítették-e és a megkötött szerződések fedezete a
költségvetési rendeletben biztosított-e, illetve ennek hiánya esetén a
Képviselő Testület jóváhagyta-e a szükséges fedezetet.
Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül
hagyása, szabályozás hiányosságai.
Ellenőrzés időpontja: 2022. november
Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla belső ellenőr - SZKTT
Koordinációs Központ
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Deszk, 2021. október 07.
Készítette:
Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető
Jóváhagyva: 2021……………………

……………………………………….
Deszk Község Önkormányzata
Polgármester

……………………………….
Deszki Polgármesteri Hivatal
Jegyző

………………………………………….
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár,
Intézményvezető

………………………………………
Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
Intézményvezető

……………………………………………….
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Ügyvezető
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Deszk Község Önkormányzata,
Deszki Polgármesteri Hivatal, Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki
Polgármesteri Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, Deszki Móra Ferenc
Csicsergő Óvoda, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi ellenőrzési stratégiai tervéhez
Kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározása
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§ , 7§ (1) bekezdésben foglaltak alapján

Működési
Változás, átszervezés,
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Külső fél által gyakorolt
befolyás
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Informatika/
Kommunikáció
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Külső fél által gyakorolt
befolyás
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Közvélemény érzékelése
Megfelelőségi
Kontrollok értékelése
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Pénzügyi
Költségszint
Külső fél által gyakorolt
befolyás
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Pénzügyi szabálytalanságok
valószínűsége
Munkatársak tapasztalata
képzettsége

Jogszabályok vagy egyéb szabályozók hibái, hiányosságai,
ellentmondások
Szabálytalan kötelezettségvállalás, ellenjegyzési, eljárási
hibák
Belső kontrollrendszer nem megfelelő működése
Tárgyi feltételek hiánya, vagyontárgyak elhasználódása
Költségvetési elvonás, állami támogatások csökkenése

A honlap nem tartalmazza a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatokat
Nem megfelelő a kapcsolatuk a külső szervekkel,
partnerekkel, ügyfelekkel
Adatok nem elérhetőek, az adatokat nem lehet visszaállítani,
adatok
megsemmisülése
Nem biztosítják a feladatellátáshoz szükséges anyagitechnikai eszközöket
Nem hoznak létre, és nem működtetnek megfelelő
színvonalú információs hálózatot
Nem jogszabálynak, szabályzatnak megfelelő a működés,
szabályozás hiánya
Elérhetetlen célkitűzések, részben megvalósuló feladatok,
működési folyamatok nem hatékony kialakítása
A feladatellátáshoz elégtelen a rendelkezésre álló forrás
Információhiány, megalapozatlan, későn meghozott
döntések
Előzmények ismeretének hiánya, elmaradt feladatok,
elégtelen információáramlás
Költségvetési megszorítások, elvonások
Plusz feladat vállalása, jogszabály szerint kötelező ellátása
év közben
Intézményfinanszírozási problémák
Támogatások elvesztése
Lopás, csalás, sikkasztás, leltárhiány
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Személyi
Változás, átszervezés
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Közvélemény érzékelése
Közvélemény
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Közvélemény érzékelése

A munkavégzést nem egyértelmű szabályzatokkal és
folyamatleírásokkal szabályozzák
Munkaköri leírások nem teljeskörűek
Nem megfelelő képzettség és tapasztalat
Kulcsszerepet betöltő munkatársak elvesztése
Túlzott leterheltség
Magas fluktuáció, betegség miatti hiányzás
Negatív lakossági visszhang
Szolgáltatási szint nem megfelelőssége
Bizalomvesztés

Kockázatelemzés:
 Deszk Község Önkormányzata,
 Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
 Deszki Polgármesteri Hivatal,
 Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
 Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
 Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi belső ellenőrzési munkatervéhez
Sor
szá
m

Kockázati tényezők

Önkormányzat
Súly

Kockázat

Polgármesteri
Hivatal
Súly Kockázat

Intézmények
Súly

Gazdsági
Társaság
Súly
Kockázat
5
2

1

Kontrollok értékelése

5

2

5

2

5

Kockázat
2

2

Változás, átszervezés

4

1

4

1

4

1

4

1

3

Rendszer
komplexitás
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Költségszint

4

2

4

2

4

2

4

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

2

3

2

3

2

Külső fél által
gyakorolt befolyás
Előző ellenőrzés óta
eltelt idő
Vezetőség aggályai a
rendszer
működésével
kapcsolatosan
Pénzügyi
szabálytalanságok
valószínűsége
Jövőbeni döntésekre
gyakorolt hatás
Munkatársak
tapasztalata
képzettsége
Közvélemény
érzékelése

2

3

2

3

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

3

2

3

2

3

1

3

1

4

3

4

3

3

2

4

2

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

4

3

2

3

2

4

2

4

2

4

1

4

1

4
5
6
7
8

9

10
11

12
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A képviselő - testület által elfogadott kockázatelemzés alapján meghatározott, stratégiai
tervben szereplő belső ellenőrzések:
 Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. szabályozottságának ellenőrzése
 Helyi adókkal kapcsolatos nyilvántartások, behajtások ellenőrzése
 Megbízási és vállalkozási szerződések, kötelezettségvállalások ellenőrzése
Deszk, 2021. október 02.

…………………………………
Deszk Község Önkormányzata
Polgármester

…………………………………….
Deszki Polgármesteri Hivatal
Jegyző

……………………………………
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
Intézményvezető

…………………………………….
Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
Intézményvezető

…………………………………………….
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Ügyvezető
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Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi Ellenőrzési Programja
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről - 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési
vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállította a tárgyévet követő évre
vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves
ellenőrzési terv alapja a stratégiai ellenőrzési terv és a kockázatelemzés alapján felállított
prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások.
A belső ellenőrzési feladatokat 2022. évben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Koordinációs Központ Igazgatója által megbízott belső ellenőr végezi, a képviselő-testület
által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.
Az éves kockázatelemzést az 1. számú melléklet tartalmazza.
A 2022. évi ellenőrzések típusai:
a) szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;
A stratégiai tervben foglaltak szerint a belső ellenőrzésnek 2022. évre vonatkozóan,
kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területei:
 Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. szabályozottságának ellenőrzése
I. Szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzés tárgya: a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. szabályozottságának
ellenőrzése
Ellenőrzött időszak: 2021 - 2022. év
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Társaság szabályozottsága, megfelelt-e a
jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak
Ellenőrzés módja: a Kft. szabályzatainak és egyéb szabályozó dokumentumainak
ellenőrzése.
Ellenőrzési program
a 100%-os Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság szabályozottságának
ellenőrzéséhez
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy:
 A gazdasági társaság rendelkezik-e Szervezeti és Működési Szabályzattal és a Számv.
tv.-ben előírt Számviteli politikával, annak keretében kiadott Eszközök és források
érékelési szabályzatával, Leltározási Szabályzattal, Pénzkezelési szabályzattal,
Önköltségszámítási szabályzattal, valamint Számlarenddel.
 Készítettek-e a gazdasági társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb szabályzatokat,
utasításokat.
 A gazdasági társaság működése megfelel-e a jogszabályokban és a szabályzatokban
foglaltaknak.

1

Az ellenőrzés módszerei: követelmények (jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások,
döntések, határozatok), eljárások és rendszerek szabályzatainak megismerése, értékelése,
kapcsolódó könyvelési dokumentumok áttekintése.
Deszk, 2021. október 07.
Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető
1. számú melléklet
Kockázatelemzés Deszk Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési
munkatervéhez
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kockázati tényezők
Kontrollok értékelése
Változás, átszervezés
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más rendszerekkel
Költségszint
Külső fél által gyakorolt befolyás
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Pénzügyi szabálytalanságok
valószínűsége
Jövőbeni döntésekre gyakorolt hatás
Munkatársak tapasztalata képzettsége
Közvélemény érzékelése
Összesen

Súly
5
4
4
3
3
2
2

Gazdasági Társaság
Kockázat
Összesen
2
10
1
4
2
8
3
9
2
6
1
2
1
2

3

1

4

2

3
3
4

2
2
1

3
8
6
6
4
68

Kockázatkezelési mátrix Deszk Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési
munkatervéhez
Valószínűség Magas (816) biztos
bekövetkezés
Közepes 4-7) Nem vizsgálandó
esetleges
terület
bekövetkezés
Alacsony (0- Nem vizsgálandó
3) ritka
terület
bekövetkezés
Alacsony (1-50)
jelentéktelen

Nem vizsgálandó
terület
Közepes (51-75)
mérsékelt

Magas (76- 100)
nagy
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Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi
Ellenőrzési terv időrendi táblázata
Ellenőrzés típusa,
megnevezése:
szabályszerűségi
ellenőrzés
Deszki Településüzemeltetési
Nonprofit Kft.
szabályozottságának
ellenőrzése

Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft.
Ellenőrzött időszak: 2021-2022.év
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Társaság
szabályozottsága, megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi
előírásoknak
Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak
figyelmen kívül hagyása.
Ellenőrzés időpontja: 2022. március
Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla belső ellenőr - SZKTT
Koordinációs Központ

Deszk, 2021. október 07.
Készítette:
Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető
Jóváhagyva: 2021……………………

……………………………………………….
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Ügyvezető
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Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi ellenőrzési stratégiai tervéhez
Kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározása
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§ , 7§ (1) bekezdésben foglaltak alapján

Működési
Változás, átszervezés,
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Külső fél által gyakorolt
befolyás
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Informatika/
Kommunikáció
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Külső fél által gyakorolt
befolyás
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Közvélemény érzékelése
Megfelelőségi
Kontrollok értékelése
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Pénzügyi
Költségszint
Külső fél által gyakorolt
befolyás
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Pénzügyi szabálytalanságok
valószínűsége
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Személyi
Változás, átszervezés
Előző ellenőrzés óta eltelt idő

Jogszabályok vagy egyéb szabályozók hibái, hiányosságai,
ellentmondások
Szabálytalan kötelezettségvállalás, ellenjegyzési, eljárási
hibák
Belső kontrollrendszer nem megfelelő működése
Tárgyi feltételek hiánya, vagyontárgyak elhasználódása
Költségvetési elvonás, állami támogatások csökkenése

A honlap nem tartalmazza a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatokat
Nem megfelelő a kapcsolatuk a külső szervekkel,
partnerekkel, ügyfelekkel
Adatok nem elérhetőek, az adatokat nem lehet visszaállítani,
adatok
megsemmisülése
Nem biztosítják a feladatellátáshoz szükséges anyagitechnikai eszközöket
Nem hoznak létre, és nem működtetnek megfelelő
színvonalú információs hálózatot
Nem jogszabálynak, szabályzatnak megfelelő a működés,
szabályozás hiánya
Elérhetetlen célkitűzések, részben megvalósuló feladatok,
működési folyamatok nem hatékony kialakítása
A feladatellátáshoz elégtelen a rendelkezésre álló forrás
Információhiány, megalapozatlan, későn meghozott
döntések
Előzmények ismeretének hiánya, elmaradt feladatok,
elégtelen információáramlás
Költségvetési megszorítások, elvonások
Plusz feladat vállalása, jogszabály szerint kötelező ellátása
év közben
Intézményfinanszírozási problémák
Támogatások elvesztése
Lopás, csalás, sikkasztás, leltárhiány

A munkavégzést nem egyértelmű szabályzatokkal és
folyamatleírásokkal szabályozzák
Munkaköri leírások nem teljeskörűek
1

Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Közvélemény érzékelése
Közvélemény
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Közvélemény érzékelése

Sor
szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nem megfelelő képzettség és tapasztalat
Kulcsszerepet betöltő munkatársak elvesztése
Túlzott leterheltség
Magas fluktuáció, betegség miatti hiányzás
Negatív lakossági visszhang
Szolgáltatási szint nem megfelelőssége
Bizalomvesztés

Kockázatelemzés a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi belső ellenőrzési munkatervéhez
Kockázati tényezők
Önkormányzat
Súly
Kockázat
Kontrollok értékelése
5
2
Változás, átszervezés
4
1
Rendszer komplexitás
4
2
Kölcsönhatás más rendszerekkel
3
3
Költségszint
3
2
Külső fél által gyakorolt befolyás
2
3
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
2
2
Vezetőség aggályai a rendszer
3
2
működésével
kapcsolatosan
Pénzügyi
szabálytalanságok
4
3
valószínűsége
Jövőbeni döntésekre gyakorolt hatás
3
3
Munkatársak tapasztalata
3
3
képzettsége
Közvélemény érzékelése
4
2

A képviselő - testület által elfogadott kockázatelemzés alapján meghatározott, stratégiai
tervben szereplő belső ellenőrzés:
 Szabályozottság ellenőrzése
Deszk, 2021. október 02.

………………………………………….
Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft. Ügyvezető

2

Deszk Község
Belső ellenőrzés stratégiai terve
2021-2024. évekre
Deszk Község Önkormányzata belső ellenőrzésének a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
30.§ (1) alapján elkészített stratégiai ellenőrzési terve a következő négy évre tartalmazza a:
1. hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
2. a belső kontrollrendszer általános értékelését;
3. a kockázati tényezőket és értékelésüket;
4. a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
5. a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek
tekintetében;
6. a fentiek alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.
A stratégiai terv:
 hosszú távra határozza meg a belső ellenőrzés célját, valamint tevékenységének és
fejlesztésének irányait;
 segít abban, hogy a belső ellenőrzés céljának megvalósítását ne a meglévő feltételek
korlátozzák, hanem megtalálja annak a módját, hogy a célok eléréséhez szükséges
feltételeket előre átgondoltan megteremtse;
 a rendelkezésre álló információk rendszerezése és a kockázatelemzés révén lehetővé válik
az erőforrások optimális tervezése és elosztása, illetve az ellenőrzési célkitűzések
hatékonyabb meghatározása;
 a stratégiai terv hozzájárul a belső ellenőrzés - és általa a költségvetési szerv - céljainak
eléréséhez, eredményességéhez;
 a stratégiai terv lehetővé teszi a belső ellenőrzés tevékenységének, céljának jobb
megértését a költségvetési szerv számára;
a stratégiai terv képezi az alapját az éves ellenőrzési tervnek.
1. Hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célok
Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító
legfontosabb feladatok az alábbiak:
 Az önkormányzat és a hivatal belső ellenőrzésének stratégiai célja, hogy hozzájáruljon
a hivatalok részére előírt feladat ellátás hatékonyságának növeléséhez.
 Az intézmények tulajdonosi, fenntartói ellenőrzésének stratégiai célja, hogy elősegítse az
intézményi gazdálkodás hatékonyságát, szabályszerűségét, az alaptevékenységként
meghatározott feladat ellátás követelményeknek megfelelő teljesítése mellett. Megfelelő
áttekintés biztosítása az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról.
 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat tulajdonában vagy részben
tulajdonában lévő gazdasági társaság belső ellenőrzése.
 A belső ellenőri munkával kapcsolatos stratégiai célja az ellenőrzések
hatékonyságának, eredményességének emelése. A vizsgálandó területek, témák kockázat
elemzésen alapuló tervezése. Az ellenőrzésre, a számvitelre valamint a gazdálkodásra
vonatkozó jogszabályok, szakirodalom folyamatos figyelése. Részvétel az ellenőrzéssel
foglalkozó
tanfolyamokon,
konzultációkon.
A
vizsgálatok
hatékonyságát,
eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek alkalmazása. Technikai eszközök,
különösen az informatika által nyújtott lehetőségek teljes körű kihasználása.
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2. A belső kontrollrendszer általános értékelése
Az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal
történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. Az
államháztartás kontrollja - mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére, így az
önkormányzati alrendszere is - külső ellenőrzés és államháztartási belső kontrollrendszerek
keretében történik.
A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja,
hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:
- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel
(gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre;
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket;
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű
használattól. A belső kontrollrendszert a szervezet a Belső Kontroll Kézikönyvében foglaltak,
valamint Belső Kontroll Szabályzata alapján működteti.
A belső kontrollrendszer működésének értékelését a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján kell elvégezni.
3. Kockázati tényezők és értékelésük
A költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni.
A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események
kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.
A költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni.
Egy terület tényleges vagy potenciális kockázatának értékeléséhez véleményt kell alkotni az
adott terület kulcsfontosságú tényezőinek meghatározása és mérlegelése alapján, amelyek az
elvégzett tevékenységekkel, a létező kontrollrendszerekkel, múltbéli és valószínűsíthető jövőbeli
eseményekkel, a működési környezettel kapcsolatosak. Az egyes rendszerek (folyamatok)
kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni.
A tevékenységek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv
tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat. Az integrált
kockázatkezelési szabályzatban meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban
szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtása folyamatos nyomon követésének módját.
Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési
kötelezettségeket, amelynek működtetése során figyelembe kell venni az ágazati útmutatókat is.
4. Belső ellenőrzésre vonatkozó képzési és fejlesztési terv
A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 70. § (4) A költségvetési szervnél belső
ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező
személy végezhet. E tevékenységek folytatását az államháztartásért felelős miniszter annak
engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó
tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a
jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal.
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről 24.§ (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrök kötelesek
a már megszerzett ismereteiket naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő
követelményekkel összhangba hozni. Ennek érdekében kétévente kötelesek szakmai
továbbképzésen részt venni, és külön jogszabályban előírt esetekben vizsgát tenni.
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5. A szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek
tekintetében
Deszk Község Önkormányzata, a Deszki Polgármesteri Hivatal, a Deszki Művelődési Ház és
Könyvtár, a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás, valamint a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. belső ellenőrzését a 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Koordinációs Központ által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr
látja el.
6. Ellenőrzési prioritások és az ellenőrzési gyakoriságok
Ellenőrzés
éve
2021

2022

2023

Ellenőrzött szerv

Ellenőrzés típusa

Ellenőrzés tárgya

Deszk Község Önkormányzata,
Deszki Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat
Deszki Polgármesteri Hivatal,
Deszki Művelődési Ház és
Könyvtár

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Iratkezelés ellenőrzése

Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás
Deszk Község Önkormányzata,
Deszki Polgármesteri Hivatal,

Pénzügyi ellenőrzés

Pénzkezelés ellenőrzése

Pénzügyi ellenőrzés

Pénzkezelés
ellenőrzése

Deszk Község Önkormányzata,
Deszki Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi ellenőrzés

Helyi adókkal kapcsolatos
nyilvántartások ellenőrzése

Deszk Község Önkormányzata,
Deszki Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat
Deszki Polgármesteri Hivatal,
Deszki Művelődési Ház és
Könyvtár
Deszki Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda
Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft.

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Megbízási és vállalkozási
szerződések,
kötelezettségvállalások
ellenőrzése

Teljesítmény
ellenőrzés

100%-os Önkormányzati
tulajdonú szabályozottságának
ellenőrzése
A belső kontrollrendszer
ellenőrzése

Deszk Község Önkormányzata,
Szabályszerűségi
Deszki Szerb Nemzetiségi
ellenőrzés
Önkormányzat
Deszki Polgármesteri Hivatal,
Deszki Művelődési Ház és
Könyvtár
Deszk Község Önkormányzata,
Szabályszerűségi
Deszki Polgármesteri Hivatal
ellenőrzés
Deszki Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda

Pénzügyi ellenőrzés
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rendjének

A
közpénzekből
nyújtott
támogatások ellenőrzése
Gazdálkodás ellenőrzése

2024

Deszk Község Önkormányzata,
Deszki Polgármesteri Hivatal,

Szabályszerűségi
ellenőrzés

A
gépjárművek,
haszonjárművek és kisgépek
használati
rendjének
ellenőrzése

Deszk Község Önkormányzata,
Deszki Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat
Deszki Polgármesteri Hivatal,
Deszki Művelődési Ház és
Könyvtár
Deszki Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda
Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft.

Pénzügyi ellenőrzés

A 2024. évi Költségvetés
tervezésének ellenőrzése

Teljesítmény
ellenőrzés

A 100%-os Önkormányzati
tulajdonú gazd.társaság
gazdálkodásának ellenőrzése

Deszk, 2021. október 07.
Készítette:
Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyva:………………………

………………………………….
Deszk Község Önkormányzata
Polgármester

…………………………………….
Deszki Polgármesteri Hivatal
Jegyző

…………………………………
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
Intézményvezető

…………………………………
Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
Intézményvezető
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Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Ellenőrzési Programja
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről - 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési
vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállította a tárgyévet követő évre
vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves
ellenőrzési terv alapja a stratégiai ellenőrzési terv és a kockázatelemzés alapján felállított
prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások.
A belső ellenőrzési feladatokat 2022. évben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Koordinációs Központ Igazgatója által megbízott belső ellenőr végezi, a képviselő-testület
által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.
Az éves kockázatelemzést az 1. számú melléklet tartalmazza.
A 2022. évi ellenőrzések típusai:
a) szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;
A stratégiai tervben foglaltak szerint a belső ellenőrzésnek 2022. évre vonatkozóan,
kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területe: a 2022. évre kötött megbízási és
vállalkozási szerződések ellenőrzése
III. Szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki
Polgármesteri Hivatal,
Ellenőrzött időszak: 2022. év
Ellenőrzés tárgya: a 2022. évre kötött megbízási és vállalkozási szerződések
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a által, a külső felekkel kötött szerződések
előkészítése, bonyolítása, a teljesítések ellenőrzésének gyakorlati alkalmazása megfelel-e a
hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak. Az eljárási szabályokat a belső
szabályzatokban rögzítették-e és a megkötött szerződések fedezete a költségvetési rendeletben
biztosított-e, illetve ennek hiánya esetén a képviselő testület jóváhagyta-e a szükséges
fedezetet.
Ellenőrzés módszere: szabályzatok, szerződések, könyvelési adatok szúrópróbaszerű
vizsgálata
Ellenőrzési program
a 2022. évre kötött megbízási és vállalkozási szerződések
 A szerződéskötés jogosultságát (összeg, személy) szabályzatban szabályozták-e. A
szabályzatban foglaltakat betartották-e.
 A vonatkozó szabályok alapján képviselő-testületi döntés volt-e.
 A vonatkozó szabályok alapján csatolva vannak-e az árajánlatok, beszerzési
dokumentumok, megrendelések.
 A szerződésekről vezettek-e nyilvántartást.
 A kötelezettségvállalások könyvelése megtörtént-e.
Deszk, 2020. október 07.
Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető
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1. számú melléklet
Kockázatelemzés Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési
munkatervéhez
Sor
szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kockázati tényezők
Kontrollok értékelése
Változás, átszervezés
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más rendszerekkel
Költségszint
Külső fél által gyakorolt befolyás
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Vezetőség aggályai a rendszer működésével
kapcsolatosan
Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége
Jövőbeni döntésekre gyakorolt hatás
Munkatársak tapasztalata képzettsége
Közvélemény érzékelése
Összesen

Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Súly
Kockázat
Összesen

5
4
4
3
3
2
2

2
1
2
3
2
3
2

10
4
8
9
6
6
4

3

2

6

4
3
3
4

3
3
3
2

12
9
9
8
91

Kockázatkezelési mátrix Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső
ellenőrzési munkatervéhez
Valószínűség Magas (816) biztos
bekövetkezés
Közepes 5-7) Nem vizsgálandó
esetleges
terület
bekövetkezés
Alacsony (0- Nem vizsgálandó
4) ritka
terület
bekövetkezés
Alacsony (1-50)
jelentéktelen

Nem vizsgálandó
terület
Közepes (51-75)
mérsékelt

Magas (76- 100)
nagy
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Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
Ellenőrzési terv időrendi táblázata
Megbízási
és
vállalkozási
szerződések,
kötelezettségvállalások
ellenőrzése

Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszki Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat, Deszki Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzött időszak: 2022. év
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a külső felekkel kötött
szerződések előkészítése, bonyolítása, a teljesítések ellenőrzésének
gyakorlati alkalmazása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és belső
szabályzatoknak. Az eljárási szabályokat a belső szabályzatokban
rögzítették-e és a megkötött szerződések fedezete a költségvetési
rendeletben biztosított-e, illetve ennek hiánya esetén a Képviselő
Testület jóváhagyta-e a szükséges fedezetet.
Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül
hagyása, szabályozás hiányosságai.
Ellenőrzés időpontja: 2022. november
Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla belső ellenőr - SZKTT Koordinációs
Központ

Deszk, 2021. október 07.
Készítette:
Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető
Jóváhagyva: 2020……………………

……………………………………..
Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök
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Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi ellenőrzési stratégiai tervéhez
Kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározása
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§ , 7§ (1) bekezdésben foglaltak alapján

Működési
Változás, átszervezés,
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Külső fél által gyakorolt
befolyás
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Informatika/
Kommunikáció
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Külső fél által gyakorolt
befolyás
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Közvélemény érzékelése
Megfelelőségi
Kontrollok értékelése
Rendszer komplexitás
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Pénzügyi
Költségszint
Külső fél által gyakorolt
befolyás
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
Pénzügyi szabálytalanságok
valószínűsége
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Személyi
Változás, átszervezés
Előző ellenőrzés óta eltelt idő

Jogszabályok vagy egyéb szabályozók hibái, hiányosságai,
ellentmondások
Szabálytalan kötelezettségvállalás, ellenjegyzési, eljárási
hibák
Belső kontrollrendszer nem megfelelő működése
Tárgyi feltételek hiánya, vagyontárgyak elhasználódása
Költségvetési elvonás, állami támogatások csökkenése

A honlap nem tartalmazza a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatokat
Nem megfelelő a kapcsolatuk a külső szervekkel,
partnerekkel, ügyfelekkel
Adatok nem elérhetőek, az adatokat nem lehet visszaállítani,
adatok
megsemmisülése
Nem biztosítják a feladatellátáshoz szükséges anyagitechnikai eszközöket
Nem hoznak létre, és nem működtetnek megfelelő
színvonalú információs hálózatot
Nem jogszabálynak, szabályzatnak megfelelő a működés,
szabályozás hiánya
Elérhetetlen célkitűzések, részben megvalósuló feladatok,
működési folyamatok nem hatékony kialakítása
A feladatellátáshoz elégtelen a rendelkezésre álló forrás
Információhiány, megalapozatlan, későn meghozott
döntések
Előzmények ismeretének hiánya, elmaradt feladatok,
elégtelen információáramlás
Költségvetési megszorítások, elvonások
Plusz feladat vállalása, jogszabály szerint kötelező ellátása
év közben
Intézményfinanszírozási problémák
Támogatások elvesztése
Lopás, csalás, sikkasztás, leltárhiány

A munkavégzést nem egyértelmű szabályzatokkal és
folyamatleírásokkal szabályozzák
Munkaköri leírások nem teljeskörűek
1

Vezetőség aggályai a rendszer
működésével kapcsolatosan
Munkatársak tapasztalata
képzettsége
Közvélemény érzékelése
Közvélemény
Kölcsönhatás más
rendszerekkel
Közvélemény érzékelése

Sor
szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nem megfelelő képzettség és tapasztalat
Kulcsszerepet betöltő munkatársak elvesztése
Túlzott leterheltség
Magas fluktuáció, betegség miatti hiányzás
Negatív lakossági visszhang
Szolgáltatási szint nem megfelelőssége
Bizalomvesztés

Kockázatelemzés a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi belső ellenőrzési munkatervéhez
Kockázati tényezők
Önkormányzat
Súly
Kockázat
Kontrollok értékelése
5
2
Változás, átszervezés
4
1
Rendszer komplexitás
4
2
Kölcsönhatás más rendszerekkel
3
3
Költségszint
3
2
Külső fél által gyakorolt befolyás
2
3
Előző ellenőrzés óta eltelt idő
2
2
Vezetőség aggályai a rendszer
3
2
működésével
kapcsolatosan
Pénzügyi
szabálytalanságok
4
3
valószínűsége
Jövőbeni döntésekre gyakorolt hatás
3
3
Munkatársak tapasztalata
3
3
képzettsége
Közvélemény érzékelése
4
2

A képviselő - testület által elfogadott kockázatelemzés alapján meghatározott, stratégiai
tervben szereplő belső ellenőrzés:
 Megbízási és vállalkozási szerződések, kötelezettségvállalások ellenőrzése
Deszk, 2021. október 02.

………………………………………….
Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök
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KIVONAT
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 26. napján tartott
ülésének jegyzőkönyvéből
……./2021. (X. 26.) Önkormányzati határozat
Tárgy: Újszentiván, külterület 052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephely
megnevezésű 3093 m2 területű ingatlan 22285/100000 tulajdoni hányadának értékesítése

Határozati javaslat
1.) Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat 22285/100000 tulajdoni hányadát képező Újszentiván, külterület
052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephely megnevezésű 3093 m2 területű
ingatlan részét pályázati felhívás útján kívánja értékesíteni oly módon, hogy a teljes
ingatlan minimális vételárát 36.000.000,- forintban határozza meg, melyből Deszk
község tulajdoni hányadának minimális ára 8.022.600,- forint – azaz Nyolcmillió
huszonkétezer hatszáz forint.
2.) A Képviselő-testület a pályázati felhívás tartalmát e határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a
www.deszk.hu önkormányzati honlapon és a Deszki Polgármesteri Hivatal (6772
Deszk, Tempfli tér 7.) hirdetőtábláján meghirdesse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesül:
1. Képviselő-testület tagjai
2. polgármester
3. jegyző
4. PH- Gazdasági Csoport
6. Irattár
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Melléklet a ……./2021. (X.26.) Önkormányzati határozathoz

Pályázati felhívás –
Önkormányzati ingatlan tulajdonrészének értékesítése
Deszk Község Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Deszk Község Önkormányzata, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefonszám: 62/571-580
E-mail: ph@deszk.hu
2. A pályázat célja:
Önkormányzati ingatlan tulajdonrészének értékesítése
3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egyfordulós.
4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:
Újszentiván, külterület 052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephely megnevezésű 3093
m2 területű ingatlan 22285/100000 tulajdoni hányada.
Az ingatlan per- teher és igénymentes, osztatlan közös tulajdon, 6 település tulajdonában van,
az alábbi tulajdoni részesedéssel:
-

Tiszasziget Község Önkormányzata
Újszentiván Község Önkormányzata
Deszk Község Önkormányzat
Kübekháza Községi Önkormányzat
Röszke Község Önkormányzat
Zsombó Nagyközség Önkormányzata

-

A teljes ingatlan minimális vételárát a kiíró 36.000.000,- forintban (azaz
Harminchat millió forint) állapítja meg, mely alapján Deszk Község
Önkormányzatának tulajdonában lévő 22285/100000 tulajdonrész induló ára:
8.022.600,- Ft

12140/100000
11952/100000
22285/100000
9053/100000
22285/100000
22285/100000

5. Pályázati feltételek:
-

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:
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-

a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt, vagy aláírás mintát
benyújtani.
gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő
meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.
nyilatkozni arról, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott átlátható szervezetnek minősül.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Deszki Polgármesteri Hivatal 6772 Deszk, Tempfli tér 7. szám alatt.
7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell
benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő
szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat az Újszentiván 052/11 helyrajzi szám
alatt felvett, kivett telephely ingatlanrész megvételére”.
8. A pályázatok elbírálásának szempontja:
A pályázat nyertese a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevő lesz. A vételár megfizetése
kizárólag egy összegben, a szerződéskötéskor lehetséges.
A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti
meg az Önkormányzat.
9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
- pályázó nevét, címét
- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja –e a pályázati feltételeket,
- a pályázónak egyértelműen nyilatkozni kell az ingatlan tulajdonrészért felkínált vételár
nagyságáról (egyösszegű megajánlást kér a kiíró), mely nem lehet alacsonyabb a jelen
pályázati felhívás 4. pontjában rögzített induló árnál,
- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
- nyilatkozat köztartozás mentességről,
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány, vagy aláírás minta benyújtása,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott átlátható szervezetnek minősül.
10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2021. november 15. (hétfő) 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen
időpontig be kell érkezniük).
11. A nyilvános bontás ideje, helye:
2021. november 17. (szerda) 15.00 óra a Deszki Polgármesteri Hivatal polgármesteri
irodájában (6772 Deszk, Tempfli tér 7.). A nyilvános bontás 3 tagú bizottság keretében
történik.
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12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására
nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
13. A pályázati eljárásra vonatkozó további információ szerezhető:
Király László polgármesternél a 30/326-1731 telefonszámon.
14. Egyéb információ:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy:
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki
és jogi állapotban történik.





A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a
vevőt terhelik.
Érvénytelen a pályázat, ha
a pályázatot benyújtó személye nem azonosítható,
az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
a pályázati felhívásban meghatározott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat
tartalmaz,
a pályázati anyag nem tartalmaz minden szükséges dokumentumot.
A pályázati kiírás a Deszki Polgármesteri Hivatal (6772 Deszk, Tempfli tér 7.)
hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.deszk.hu) kerül meghirdetésre.

15. Egyéb tájékoztatás:
A terület közművesítettsége részleges, mivel a vezetékes víz- és elektromos energiaellátás
mellől hiányzik a vezetékes gázellátás és szennyvíz-elvezető csatornahálózat.
Tárgyi ingatlan területére a rendelkezésre álló közművek közül az elektromos energia 3
fázisban került bekötésre, a vízellátást a telephelyi hálózatról biztosítják. A
szennyvízelvezetés szennyvíztározó műtárgyon keresztül, időszakos elszállítással megoldott.
A hivatalos térképmásolaton az épület nem került feltüntetésre. A rendelkezésre álló, kapott
információk szerint a felépítmény rendelkezik 2006. évben kiadott, jogerős építési
engedéllyel, valamint az építmény befejezett alsó szintje rendelkezik használatbavételi
engedéllyel azonban az erre vonatkozó dokumentumok nem állnak a tulajdonos
Önkormányzatok rendelkezésére.
Szerkezeti ismertetés:
A telephely téglalap alakú, ÉK-DNy hossztengelyű, sík fekvésű, 2 közútra nyitott közbenső
telekterülettel rendelkezik, melynek határai részben drótfonatú háló kerítéssel kerítettek,
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részben kerítetlenek. Területe kissé rendezetlen, elhanyagolt képet mutat, az épület előtt
dilatált beton közlekedő felület található.
Az ingatlanon szabadonálló beépítési móddal, földszint+emeletes kivitelben létesült az irodaműhely épület. A földszint garázs, műhely, kazánház és szociális traktusból tevődik össze. Az
emeleti rész beépítetlen, a tervezett helyiségek (közlekedőből nyíló irattár, iroda és titkárság)
nem készültek el.
Építés éve: 2008-;
Belmagasság: földszint: 3,12 m, emelet 2,65 m;
Alapozás: úsztatott beton sávalap;
Szigetelés: bitumenes lemez;
Főfalak: blokktégla felmenő falazat;
Lépcső: kétkarú, monolit vasbeton szerkezetű belső lépcső;
Födémszerkezet: monolit vb. síklemez födémek, a nagyobb alapterületű garázs fölött
alulbordás, ferde kialakítású vasbeton födém;
Tetőszerkezet: feltehetően fém szerkezetű félnyeregtetők, Lindab lemezfedés;
Homlokzatképzés: hőszigetelt nemesvakolat;
Nyílászárók: hőszigetelő üvegezésű, műanyag tok- és szárnyszerkezetű ablakok és bejárati
ajtó, műanyag belső ajtók, valamint hőszigetelt, szekcionált garázskapuk;
Burkolatok: funkciónak megfelelően simított beton és kerámialap;
Belső felületképzés: vakoltak, festettek, a vizes helyiségek oldalfalai ajtó magasságig
csempézettek, az emelet vakolatlan;
Fűtés: a kazánházban elhelyezett szilárd tüzelésű kazánról üzemelő központi fűtés, radiátor
hőleadókkal;
Melegvíz: a kazánra kapcsolt forróvíztároló puffertartály szolgáltatja.
Szemrevételezés alapján az épület tartószerkezetileg állékony, közepes műszaki állapotú,
azonban több helyen függőleges és vízszintes irányú hajszálrepedések láthatók, valamint a
kiépítetlen emelet egy részén olyan mértékű tetőbeázás tapasztalható, mely már a
homlokzatokon is megjelent.
A tulajdonos Önkormányzat javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson
felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt
az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.
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16. Jogfenntartó nyilatkozat:
A tulajdonos Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás
során bármikor, indoklás nélkül a nyertes kihirdetéséig visszavonhatja. A tulajdonos
Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is - saját
döntése alapján indokolás nélkül- eredménytelennek (sikertelennek) nyilváníthatja, illetve saját döntése alapján indokolás nélkül- jogosult a legmagasabb összegű ajánlatot tevővel
történő szerződés megkötésének megtagadására. Ebben az esetben a tulajdonos
Önkormányzatot semmilyen szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A tulajdonos
Önkormányzattal szemben az ajánlattevők nem jogosultak semmilyen igényt - ideértve
különösen, de nem kizárólag a jogorvoslatra, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó vagy
egyéb megtérítési igényt- érvényesíteni a pályázat visszavonásával és/vagy eredménytelenné
(sikertelenné) nyilvánításával, valamint a tulajdonos Önkormányzat általi szerződés
megkötésének megtagadásával összefüggésben.
Deszk Község Önkormányzata
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Árajánlatot készítette: Tóth Krisztián
Mobil:20/270-7605
E-mail: toth.krisztian@trioda.hu
Árajánlat száma: /2021/337
Dátum: 2021-10-22
Tárgy: Árajánlat

1191 Budapest, Üllői út 206.
Tel.: (1) 296-0700 Fax.: (1) 296-0701
6721 Szeged, Berlini krt. 4.
Tel.: (62) 666-001
VAGYONVÉDELMI RENDSZER ÁRAJÁNLAT
Tisztelt Cím!

Helyszíni megbeszélésünkre hivatkozva, a következő árajánlatot adjuk a rendszer kiépítésére vonatkozóan. Az árajánlat
nettó árakat tartalmaz és 2021-11-21-ig érvényes. A munkánkra 1 év garanciát vállalunk. Az óradíj 5.500 Ft/óra, a
kiszállási díj Szegeden belül 5.500 Ft/alkalom, Szegeden kívül egyedi ajánlat alapján.

Megnevezés

Menny.

ME

Nettó egységár
HUF

Nettó HUF

Áfa HUF

Bruttó HUF

4 MP WDR fix EXIR IP csőkamera

4.00

db

45 066,-

180 263,-

48 671,-

228 934,-

Emelőkosaras autó bérlés

1.00

db

24 000,-

24 000,-

6 480,-

30 480,-

Kiszállási díj

1.00

db

5 500,-

5 500,-

1 485,-

6 985,-

1

db

44 000,-

44 000,-

11 880,-

55 880,-

253 763,-

68 516,-

322 279,-

Munkadíj
Összesen

Fizetési feltétel: a munka átadását követően 8 napos átutalás
Cégünk az Euro - Forint árfolyamának változása miatt az árváltoztatás jogát fenntartja. Ajánlatunk 2021-11-21-ig
érvényes. Az ajánlati ár csak a teljes rendszer írásban történő megrendelése esetén érvényes. Rész megrendelés
esetén újabb ajánlatra van szükség. Felhívjuk figyelmét arra, hogy termékeinkre garanciát és termékfelelősséget csak
akkor tudunk vállalni, amennyiben azokat csak az általunk forgalmazott eszközökkel együtt használják. Amennyiben a
raktárkészlet nem fedezi a megrendelt mennyiséget, termékeink várható szállítási határideje változó.
Kérjük megrendeléskor hivatkozzon az ajánlat számára. Kérdéseikkel forduljanak munkatársainkhoz.
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