












































Tájékoztató a két ülés között végzett polgármesteri munkáról 
 

D1/…………/2022. 
 

A képviselőtestület előző ülése 2022. augusztus 12-én volt. Az azóta eltelt időszakban végzett 
polgármesteri munkáról az alábbiakban adok tájékoztatást. 
 

2022. augusztus-
szeptember hó 

Események 
 

Augusztus 13. Falunapi ünnepség Tiszaszigeten. 

Augusztus 18. „Esély Otthon” c. pályázat kapcsán helyszíni ellenőrzés. 

Augusztus 19. Falunapi ünnepség Zákányszéken. 

Augusztus 22. Találkozó a hivatalban Lévai József deszki lakossal – bejáró ügy. 
 Falunapi megbeszélés a Faluházban. 

Augusztus 23. Bölcsőde használatba vételi engedélyezés – helyszíni szemle. 

Augusztus 25. „Magyar Falu Program”- mal kapcsolatos polgármesteri megbeszélés Üllésen 
– Gyopáros Alpár kormánybiztossal és Bartók Csabával 

Augusztus 29. Bölcsőde használatba vételi engedélyezés – helyszíni szemle. 

Augusztus 30. Tanévnyitó ünnepség a Szerb iskolában 

Szeptember 02 – 04. Deszki Falunapok ünnepségsorozat. 

Szeptember 05. Külföldi vendégek felkísérése Budapestre. 

Szeptember 07. Évnyitó ünnepség a Deszki Bölcsődében. 

 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása elnökségi ülés Szegeden. 

Szeptember 08. Helyszíni szemle a Deszk Jókai u. 5. és a Deszk Móra u. 39. sz. alatti 
ingatlanokon – kapubejáró. 

 Találkozó a hivatalban Kékesi-Szabó Kálmán pályázatkezelési referenssel. 

Szeptember 09. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsának ülése 
Szegeden. 

Szeptember 10. Ajvár-fesztivál Deszken 

 Falunapi ünnepség Ferencszálláson. 

Szeptember 12. Vezetői megbeszélés a hivatalban. 

Szeptember 14. Helyszíni szemle a Deszk Bálint Sándor u. 13. és 22. sz. alatti ingatlanokon – 
kapubejáró. 

Szeptember 15. Helyszíni szemle a Deszk Május 1 u. 20. sz. alatti ingatlanon (Miskolczi János) 
– birtokvédelmi eljárás. 

Szeptember 16 -18. Igazfalvi napok ünnepségsorozat romániai testvértelepülésünkön. 

Szeptember 19-23. „Egészség Hét” kapcsán szűrővizsgálatok a településen. 

Szeptember 19. Vezetői megbeszélés a hivatalban. 

 Találkozó a hivatalban Bernuláné Kozma Ildikó deszki lakossal, nyugdíjba 
vonult óvodapedagógussal. 

 Tárgyalás a hivatalban Boros Péterrel, a Piedra Kft. képviselőjével – bölcsőde 
épület riasztása. 

 Tárgyalás a hivatalban Gurzó Zsolttal, az AquaMatic Kft. 
termékmenedzserével. 

 Tárgyalás a hivatalban az MVM Zrt. képviselőjével – elektromos áram. 
 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS-2022-0040 - Élhetőbb Deszk – 2022 projekt 

sajtótájékoztatója a Faluházban. 
Szeptember 20. Megbeszélés a hivatalban Ternainé Fodor Marianna óvodavezetővel.  
 Helyszíni szemle a Deszk Alkotmány u. 49. sz. alatt lévő ingatlanon – 

kapubejáró. 
Szeptember 22. Helyszíni szemle a Deszk Jókai u. 4. sz. alatt lévő ingatlanon – kapubejáró. 
Szeptember 23. Gyermek KRESZ-pálya átadása a bölcsőde részére. 
 Kör-Deszk-a „Egészség Hét” zárórendezvénye. 
Szeptember 26. Vezetői megbeszélés a hivatalban. 
Szeptember 27. Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Társulás ülése Zsombón – társulás 

megszüntetése. 



 
Deszk, 2022. szeptember 22. 

Tisztelettel: 
Király László 
polgármester 
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Száma: D1/…………/2022. 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, 2022. szeptember 23. 
. 
 
 
 
 

Király László 
polgármester 

mailto:ph@deszk.hu


LEJÁRT ÉS FOLYAMATOS HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 
 

 

Határozat száma 
(önkormányzati 

határozat) 
Határozat tárgya Felelős Határidő Végrehajtás állapota 

      

 
123/2021. (XI. 30.)  

Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának 
jóváhagyása 

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

 

 
 
135/2021. (XII. 08.)  

A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú 
„Élhető települések” elnevezésű 
támogatási kérelem benyújtásának 
jóváhagyása B.) célterület 
vonatkozásában 

Polgármester Azonnal A projekt megvalósítása elkezdődött. 

 

 
 
136/2021. (XII. 08.) 

A TOP-3.3.1-21 kódszámú 
„Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű 
támogatási kérelem benyújtásának, 
aláírásának jóváhagyása 

Polgármester Azonnal 
A projekt megvalósítása befejeződött. Elszámolás 
folyamatban van. 

 

 
 
137/2021. (XII. 08.)  

A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú 
„Élhető települések” elnevezésű 
támogatási kérelem benyújtásának 
jóváhagyása D.) célterület 
vonatkozásában 

Polgármester Azonnal A projekt megvalósítása megkezdődött. 

 

 
 
138/2021. (XII. 08.)  

A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú 
„Élhető települések” elnevezésű 
támogatási kérelem benyújtásának 
jóváhagyása C.) célterület 
vonatkozásában 

Polgármester Azonnal A projekt megvalósítása elkezdődött. 

 

      



LEJÁRT ÉS FOLYAMATOS HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 
 

 

Határozat száma 
(önkormányzati 

határozat) 
Határozat tárgya Felelős Határidő Végrehajtás állapota 

      

28/2022. (II.22.) 
29/2022. (II.22.) 
30/2022. (II.22.) 
53/2022. (IV. 12.) 
54/2022. (IV. 12.) 
55/2022. (IV. 12.) 
56/2022. (V. 04.) 
72/2022. (V. 31.) 
73/2022. (V. 31.) 
91/2022. (VIII. 12.) 
92/2022. (VIII. 12.) 
93/2022. (VIII. 12.) 

 
 
Deszk község településrendezési 
eszközeinek módosításával 
kapcsolatos döntések (kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítás, 
tervezői szerződés megkötése)  

Polgármester Azonnal Folyamatban van. 

 

 
 
17/2022. (I. 25.) 
96/2022. (VIII. 12.) 

Az Önkormányzat tulajdonát 
képező víziközmű vagyon 
helyzetének és az ahhoz kapcsolódó 
feladatellátási kötelezettségek 
teljesítésének áttekintése 

Polgármester Azonnal Folyamatban van. 

 

 
51/2022. (IV. 12.)  

A TOP-PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú 
„Belterületi utak fejlesztése” c. pályázati 
felhívásra benyújtandó támogatási 
kérelem jóváhagyása 

 
 

Polgármester 
2022.  

április 30. 
A pályázat benyújtásra került, eredményre 
várunk. 

 

52/2022. (IV. 12.)  A Deszki Tánc Háza tervezési 
szerződéseinek megkötése 

Polgármester  
Azonnal 

Folyamatban van. 
 

 
60/2022. (V. 04.) 

A 0186/5 és 0181 hrsz-ú ingatlanok 
vonatkozásában kapcsolatos 
döntések 

 
Polgármester 

 
Azonnal Folyamatban van. 

 

      



LEJÁRT ÉS FOLYAMATOS HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 
 

 

Határozat száma 
(önkormányzati 

határozat) 
Határozat tárgya Felelős Határidő Végrehajtás állapota 

      

76/2022. (V. 31.)  A TOP-PLUSZ-3.3.2 – 21 
kódszámú „Helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra fejlesztése” c. 
pályázati felhívásra benyújtandó 
támogatási kérelem jóváhagyása 

 
 

Polgármester 

 

 
 

2022.  
június 20. 

 

Pályázat benyújtásra került, eredményre várunk. 

 

94/2022. (VIII. 12.)  A fogorvosi feladatellátási szerződés 
módosítása 

  
Polgármester 

 
Azonnal 

Működési engedély 
módosítás megérkezett, a feladatellátási szerződés 
aláírásra került. 

 

      

      

      



 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

 
 
 

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

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

KirályLászló s.k.     Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 
  polgármester        jegyző 
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 A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsőde 
 

 

2021/2022. nevelési évi 

 

BESZÁMOLÓJA 
 

 

 

 
 

 

 

2022. augusztus 31. 
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1. Bevezetés – Az intézmény élete a fenntartó váltás után 

 

2021. szeptember 1-jétől működik újra önállóan a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda. 

Ettől az időponttól került vissza a település önkormányzatához az intézmény fenntartói 

joga azáltal, hogy az óvoda - a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott 

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái intézményből történő - kiválásáról döntött a 

Képviselő-testület.  

A fenntartói célkitűzések között szerepelt az épülő bölcsőde óvodával közös igazgatásban 

történő működtetése is. Mára elkészült a 24 férőhelyes bölcsőde, az új típusú intézmény 

működésének alapját az intézmény D1/547-16/2022. számú alapító okirata biztosítja.  

 

Az eltelt egy év során nagyon sok terv megvalósult. Az eltelt időszak tapasztalatai alapján 

még inkább tisztán látszanak a további teendők, nevelőközösségünkkel folytatni kívánjuk a 

tervek megvalósítását.  

A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvodában 2021 szeptemberében elkezdődött az 

intézményátszervezés, s most az új bölcsődével közös működés miatt folytatódik a 

szervezeti átalakulás.  

Óvodánkban a kialakult, stabil működési rendre, a színvonalas szakmai munkára építve 

további szakmai fejlődést eredményező lépések történtek: 

Az intézmény alapító okiratának megfelelően elkészültek a működést, szakmai munkát 

meghatározó dokumentumok, szabályzatok. Korszerű szemléletű pedagógiai programot, 

házirendet, szervezeti és működési szabályzatot alkottunk meg közösen.   

 

2. Létszámok alakulása 

 

2.1. Óvodai csoportok száma, létszáma 

 Nyitó létszám 

szeptember 1. (fő) 

Zárólétszám 

május 31. (fő) 

Süni csoport 25 25 

Nyuszi csoport 22 22 

Katica csoport 18 17 

Maci csoport 22 26 

 81 90 

 

Az év során folyamatosan emelkedett a létszám, új kiscsoportosok érkeztek, valamint más 

óvodákból átiratkoztak gyerekek. 
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2.2.   Álláshelyek száma 

 Nyitó létszám 

(fő) 

Záró létszám 

(fő) 

Üres álláshelyek 

száma 

óvodapedagógus 8 8 0 

dajka 4 4 0 

pedagógiai asszisztens 1 1 0 

óvodatitkár 1 1 0 

Összes: 14 14 0 

 

2.3.  Vezetői és egyéb megbízások 

Megbízás Létszám (fő) 

Intézményvezető 1 

Intézményvezető - helyettes  1 

Munkaközösség vezető 1 

 

2.4.  Személyi változások – a nevelőközösség helyzete 

A nevelőmunka színvonalas megvalósítását segítette az, hogy októberre sikerült a két 

gyesen lévő kollégánk helyettesítésére óvodapedagógusokat alkalmazni.  

A humánerőforrás-gazdálkodás terén több változás menedzselésére is szükség volt.  

- Az új szervezetben új munkakört jelentett az intézményvezetőé és az intézményvezető-

helyettesé. A vezetői feladatmegosztás körvonalazódott ugyan, azonban további 

átgondolására lesz szükség a bölcsődével közös működés miatt.  

- A pedagógiai asszisztens személyében kétszer is történt változás. 2021. december 31-ei 

hatállyal szűnt meg egyikük jogviszonya, míg a helyére kerülő kolléga az öregségi 

nyugdíjkorhatárt elérve, a munkavégzés alóli felmentését tölti jelenleg.  

 

2.5.  Óvodai felvétel, beiskolázás 

Beiratkozott gyermekek 

Korcsoport Létszám (fő) 

Kiscsoportos  24 

Középső csoportos 2 

Nagycsoportos  1 

Összesen: 27 

 

Iskolába lépés óvodából 

Iskola Létszám (fő) 

Zoltánfy István Általános Iskolába  22 

Nikola Tesla Szerb Iskolába  3 

Más település iskolája (Szeged) 3 

Összesen 28 
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3. Pedagógiai feladatok megvalósulása 

 

3.1. A szakmai munkaközösség munkája 

 

Bemutató foglalkozások az óvodában 

Témája A foglalkozást 

tartotta 

Résztvevők száma 

(fő) 

Utazás projekt (a környezet 

megismerése)- Az alapkultúrtechnikák 

elsajátításához szükséges képességek 

fejlesztése  

Ternainé Fodor 

Marianna 

6 

Mese-vers - A DIFER mérés eredményeire 

épülő egyéni fejlesztés 

László Marianna 5 

 

3.2. Szakmai fejlesztések 

 

Nevelőközösségünk az elkészített pedagógiai program alapján új csoportnaplót 

szerkesztett, mely racionalizálást jelentett az adminisztratív feladatokban, valamint 

támogatja a nevelőmunka tervezése során óvodapedagógusok pedagógiai-módszertani 

szabadságát.  

- Szakmai munkaközösségünk a környezettudatos programok szervezését vállalta fel.  

- Együttműködtünk az önkormányzati környezettudatos programok megvalósításában, 

valamint a települési Egészséghétbe is bekapcsolódtunk. Részt vettünk az 

energiatudatosságot hangsúlyozó települési projektben is.  

- Zöld óvoda címet nyertünk el azzal, hogy az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt felhívásra sikeres pályázat nyújtottunk be. Pályázati célunk az volt, 

hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra 

építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Kerüljön sor 

megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások minél 

szélesebb körű átadására, átvételére a családok számára is.  

- Megkezdtük a Csudakert projektben az óvodakertünk fejlesztését.  

- Tehetséggondozó tevékenységeink köre bővült. A Móra Ferenc Versmondó 

Tehetségnapot a pandémia miatt nem kistérségi, hanem óvodai szinten rendeztük meg. 

Zeneovi foglalkozáson délután a zenei tehetségígéretes gyermekek számára szerveztünk 

külön foglalkozásokat. Aktívan rész vettünk idén is a Bozsik Ovifoci programban.  

 

 3.3. Egyéni fejlesztések 

 

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek száma egyről kettőre emelkedett, mert év 

közben érkezett hozzánk egy kisgyermek, akit szintén Szunyogh Erzsébet 
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gyógypedagógus fejlesztett hetente egy alkalommal. Javaslata az, hogy emelkedjen a 

terápiás órák száma, ez a hatékonyságot növelné.  

 

A fejlesztő pedagógus a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN-

es) gyermekek fejlesztését végezte hetente egy délelőtt során.  

Logopédiai fejlesztés Kovács Éva végezte a beszédben problémát mutató gyermekek 

számára. Nehézséget jelentett számára a szülői hozzáállás, mert tapasztalata szerint 

sokan nem gyakoroltak otthon a gyermekükkel. Ezen hogyan tudnánk fordítani?  

Gyógytestnevelés foglalkozásokat Dorán Éva gyógytestnevelő tartotta heti 

rendszerességgel, aki a Pedagógia Szakszolgálat munkatársa.  

 

3.4. Vezetői ellenőrzés tapasztalatai 

 

A nevelési év során végzett belső ellenőrzések területei, konkrét tapasztalatai: 

A pedagógiai munka belső ellenőrzését az intézményvezető és helyettese végezte az éves 

munkatervben meghatározott ellenőrzési terv, a folyamatba épített belső ellenőrzési terv, 

és szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módszerek szerint.  

 

A naplók vezetésének tartalmi és formai ellenőrzése: 

Az óvodapedagógusok a pedagógiai munkájukat a helyi pedagógiai program szerint, a 

dokumentációs feladataikat a szervezeti és működési szabályzat, a munkaterv és 

munkaköri leírás szerint végezték.  

 

A foglalkozások látogatása: 

A foglalkozások vezetése, és tartalma megfelelt a pedagógiai és óvodai foglalkozásokra 

vonatkozó szakmai és módszertani követelményeknek és elvárásoknak. 

 

3.5. Értékelés 

 

Az óvodapedagógusok által vezetett fejlődési naplókban történik a pedagógiai 

programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelő egyénre szabott értékelés. 

A fejlődési naplók a törvényi elvárásoknak, előírásoknak megfelelnek, vezetésük 

folyamatos. 

A visszacsatolások intézményi gyakorlata: a gyermekek eredményeiről fejlesztő és 

tájékoztató céllal folyamatosan, de legalább évente kétszer a 20/2012.  (VIII.31.)  EMMI 

rendelet 63 § (1) és 93/A § (1) szerinti tájékoztatást kapnak a szülők, melyet aláírásukkal 

igazolnak. A gyermekek képességeik szerint egyéni fejlesztésben vesznek részt, az egyéni 

fejlődési naplóban feltárt hiányosságok alapján, melyről az óvodapedagógus fejlesztési 

tervet készít. 
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3.6. Gyermekvédelmi feladatok 

 

Az óvoda összes óvodapedagógusának kiemelt feladata a gyermekeket érintő szociális 

hátrányok enyhítése, a prevenció. Az óvoda kapcsolattartása a jelzőrendszerben résztvevő 

intézményekkel megfelelő, folyamatos. Évente több alkalommal vettünk részt 

jelzőrendszeri megbeszéléseken. A csoportvezető óvodapedagógusok folyamatosan 

figyelemmel kísérték a segítségre szoruló családok életét. A családok fogadóórákon, 

családlátogatások alkalmával több esetben is kérték a pedagógusok segítő támogatását. A 

jól működő kapcsolatrendszernek köszönhetően minden esetben megtaláltuk a megfelelő 

megoldást. 

Az óvodában a hiányzások száma átlagos. Az okok többsége megbetegedés, kevesebb 

részben családi programok. A gyermekek minden esetben rendelkeztek orvosi vagy szülői 

igazolással.  

 

3.7. Mentorálás – minősítés 

- Hőgyes Edina gyakornok kollégánk januárban minősítési eljárás során sikeres vizsgát tett, 

elérte a Pedagógus I. fokozatot.  

- Márki Anett jelentkezett a 2023. évi minősítési eljárásra, Pedagógus 2. fokozat elérését 

célozva meg. November végéig kell feltöltenie portfólióját.  

 

3.8. Együttműködés az Szegedi Tudományegyetemmel 

A Szegedi Tudományegyetem JGYPK gyakorló intézményeként az óvodapedagógus 

képzési szak III. éves hallgatójának mentorálását is végeztük a nevelési év során. A hallgató 

áprilisban sikeres záróvizsgát tett.  

 

3.9. Intézményi önértékelés – pedagógusok önértékelése 

 

A kötelező pedagógusi önértékelések az ütemezés szerint zajlanak, az új kollégáknak 

előkészítettük az önértékelési feladatokat.  

A vezetői önértékelési időszak első (a vezetői ciklus 2. és 4. évében kötelező) éve telt el, 

így ez még nem jelentett feladatot. Az intézményi önértékelés, melynek 5 évente kell 

megvalósulnia, ütemeztük az éves feladatot.  

 

3.10. Továbbképzések 

 

- Az óvodai intézményvezető-helyettes a nevelési év során sikeresen elvégezte a 

közoktatás-vezetői szakvizsgás képzést, ezzel az intézményvezetéssel kapcsolatos 

tudását tovább fejlesztve.   

- Az intézményvezető és további 3 fő óvodapedagógus végzett a kisgyermekgondozó,- 

nevelő OKJ-s képzésen. 
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- 3 fő óvodapedagógus vett részt és szerzett tanúsítványt az Oktatási Hivatal által 

szervezett, az „Az eTwinning programról” - nemzetközi együttműködési projektekről szóló 

30 órás képzésen.  

- A Zöld óvodák számára új képzés lehetőséget jelentett az „Újszerű tartalmak a 

fenntarthatóságra nevelésben a Zöld és leendő Zöld Óvodák számára” elnevezésű képzés, 

melyen intézményünkből 1 fő vehetett részt ingyenesen.   

- Az „Így tedd rá!” program 30 órás alapképzésén vett részt, s ezzel  a népi játékok és 

táncos mozgás megalapozásának új szemléletű, korszerű pedagógiai módszerét tanulta 

meg 1 fő óvodapedagógus.  

 

 

4. Tárgyi környezetünk fejlesztése 

 

Fenntartói támogatásnak köszönhetően fontos tárgyi eszközbeszerzésekre került sor: 

- Új notebook és projektor segíti az irodai és a nevelőmunkát, valamint a korszerű 

módszerekkel történő játékos tanulás segíti a gyermekek optimális fejlődését.  

- Az óvoda tálalókonyhájának korszerűsítése a HACCP élelmiszer-biztonsági előírásainak 

teljesítését teszi lehetővé, ezért valósult meg új rozsdamentes tálalóasztal és új tűzhely 

beszerzése.  

- A tűz- és balesetvédelmi szolgáltatás felügyeli biztonságunkat, a beszerzett jelzőtáblák is 

ezt a szakszerűséget szolgálják.   

- A fejlesztő szoba festése, új szőnyegpadlóval történő berendezéseűsítése, új bútorok 

beszerzése lehetőséget adott az utazó logopédus és fejlesztő pedagógus 

munkavégzésének támogatására. 

- A „Csudakert programunk” megvalósításához, az óvoda udvarának szebbétételéhez 

anyagokat, eszközöket kaptunk, s a szülőkkel közösen kezdtünk a fejlesztéshez, 

konyhakertet, fűszerkertet, tündér- és manókerteket létrehozva.   

- Jelenleg zajlik az óvoda udvarát is érintő KRESZ-pálya építése, melyet szakszerűen tudunk 

alkalmazni majd a „Biztonságos Óvoda” program megvalósítása során.  

- Az óvodai udvaron található játszótéri eszközök négyévente kötelező biztonsági 

felülvizsgálata is megvalósult, mely bizonyítja, hogy valamennyi udvari játékunk megfelel az 

előírásoknak, a gyerekek biztonságban játszanak óvodánk udvarán.   
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5. Legitimáció, érvényesség 

 

Az intézmény 2021/2022. nevelési évi beszámolóját a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 

nevelőtestülete 2022. augusztus 29-én a CSOV-80/2022. számú határozatában elfogadta.  

 

A Szülői Szervezet az intézmény 2021/2022. nevelési évi beszámolóját 2022. szeptember 3-

án a CSOV-81/2022. számú határozatában véleményezte. 

 

Az intézmény 2021/2022. nevelési évi beszámolóját a fenntartó Deszk Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete ……………………… számú határozatával hagyta 

jóvá 2022. szeptember …… -én.    

 

 

Deszk, 2022. szeptember 3. 

 

 

      ………………………………… 

           Ternainé Fodor Marianna 

       intézményvezető 
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 A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsőde 

 

 

2022/2023. nevelési évi 

 

MUNKATERVE 
 

 

 

 
 

 

 

2022. szeptember 1. 
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1. Az intézmény adatai 
1.1. Alapító okirat szerinti adatok 
 

Az intézmény megnevezése: Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsőde 

Székhely címe: 6772 Deszk, Móra Ferenc utca 2. 

Tagintézmény rövid neve: Deszki Bölcsőde 

Címe: 6772 Deszk, Ősz u. 7/B. 

Fenntartó megnevezése: Deszk Község Önkormányzata 

Címe: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

Az alapító okirat száma:   D1/547-16/2022. 

OM azonosítója: 203504 

Államháztartási szakágazat 
száma: 

 851020         Óvodai nevelés 
104031   Gyermekek bölcsődében és történő ellátása 

 

Alapítás dátuma: 2021. 09. 01.  

 

Az intézményvezető neve: Ternainé Fodor Marianna 

Helyettesek: 

Az óvodavezető neve: László Marianna 

A bölcsőde szakmai vezetője: Kovács Zsuzsanna 

Telefon: 0662/652-669; 0620/314 9125 

E-mail: csicsergo.ovi@deszk.hu 

 

 
1.1. A feladatellátás feltételrendszere 
 
1.1.1. Deszki Csicsergő Óvoda 
 

Személyi feltételek – álláshelyek 2022. szeptember 1-jei adat 
 

Óvodapedagógusok létszáma 8 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők 
létszáma 

5 

Beíratott gyermekek létszáma 90 

 
 

Csoportbeosztás 

Gyermekcsoportok Gyermekek 
száma 

A csoport 
típusa 

Óvodapedagógusok Dajka/ pedagógiai 
asszisztens 

Süni csoport 24 homogén Hőgyes Edina 
Szerletics Lilla 

Csanádi Hajnalka 

Maci csoport 26 homogén Andrej-Szegedi Erika 
Beáta 
László Marianna 

Bendéné Hegyi 
Beatrix 

Katica csoport 21 részben 
osztott 

Kovács Kitti 
Paplógó Alexandra 

Kozma 
Magdolna  

Nyuszi csoport 19 részben Márki Anett Süveghné Ötvös 
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osztott Széni Csenge Zsuzsanna 

Összesen: 90    

 
Munkaszervezés 
 
A csoportok óvodapedagógusai heti váltásban dolgoznak. A tervezésnél figyelembe 
vesszük a kötelező óraszámokat. Törekszünk minél több átfedési idő biztosítására.  
A dajkanénik szintén heti váltásban dolgoznak 6-14 óráig, illetve 10-18 óráig. 
A pedagógiai asszisztens munkaideje állandó: 8-16-óráig tart.  
 
 

1.1.2. Deszki Csicsergő Bölcsőde 
 
Személyi feltételek 

 
Kisgyermeknevelők létszáma: 4 

Kisgyermeknevelő munkát közvetlenül 
segítők létszáma: 

2 

Felvehető gyermekek létszáma: 24 

 

 
Csoportbeosztás 
 

 A csoport 
megnevezése 

Gyermekek 
max. létszáma 

(fő) 

Csoport 
típusa 

 

Pedagógusok 
neve 

Dajka neve 

1. Zöldike 
csoport 

12 kisded 
nagycsoport 

Bene Erika, 
Tóth Zsófia 

Görbe Lajos 
Jánosné 

2. Sárgarigó 
csoport 

12 tipegő-kisded 
nagycsoport 

Ménesiné 
Gyorgyev Anka, 
Kovács 
Zsuzsanna 

 
 

Munkaszervezés 
 
A csoportok kisgyermeknevelői heti váltásban dolgoznak. A tervezésnél figyelembe 
vesszük a kötelező óraszámokat. Törekszünk minél több átfedési idő biztosítására. A 
műszakok 6:30-14:30, 7-15, 8-16 és 9-17 óráig tartanak. 
A bölcsődei dajka 6:30-14:30-ig dolgozik. 
A konyhai dolgozó – takarító munkaideje 7-15 óráig tart.  
 
 
 
 

2. A nevelési év rendje 
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2.1. A nevelési év meghatározása 
 
A nevelési év első napja: 2022. szeptember 01. 
         utolsó napja: 2023. augusztus 31. 
 

2.2. Helyettesítési rend 
Az intézményvezetővezető akadályoztatása esetén 
 

Óvodában Bölcsődében 

1. László Marianna óvodavezető 1. Kovács Zsuzsanna szakmai vezető 

2. Márki Anett 2. Bene Erika kisgyermeknevelő 

 
 

2.3. Nevelés nélküli munkanapok   
 
Óvoda (évi max. 5 nap) 

időpont Tervezett program Felelős 

2022. október 21.  Őszi Tudás Nap- szakmai továbbképzés László Marianna 

2023. január 23. Nevelőtestületi értekezlet – féléves értékelés  Ternainé Fodor Marianna 

2023. április 24.  Tavaszi Tudásnap – szakmai munkaközösségi 
nap 

László Marianna 

2023. június 19.  Tanévzáró munkatársi értekezlet László Marianna 

2023. augusztus 28.  Tanévnyitó munkatársi értekezlet Ternainé Fodor Marianna 

 
Bölcsőde (kötelező 1 nap) 

 Időpont Tervezett program Felelős 

2023. április 21. Bölcsődék napja Kovács Zsuzsanna 

 

 
2.4. Szünetek, tervezett zárva tartás 
 

Óvoda és Bölcsőde  

 
2.5. Nyílt napok tervezett időpontjai 
 
Óvoda 

Dátum Csoport neve Felelős 

2023. március Nyuszi László Marianna, Hőgyes Edina 

2023. március Katica Lászlóné Paplogó Alexandra, Barsi Jutka 

2023. március Süni Márki Anett 

2023. március Maci Szegedi Erika, Ternainé Fodor Marianna 

Bölcsőde 

Téli zárva tartás: 2021. 12. 23-31. között  

Nyári takarítási szünet: 2022. 08. 7-18 
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Dátum Csoport neve Felelős 

2023. március Sárgarigó Kovács Zsuzsanna 

2023. március Zöldike Bene Erika 

 
 
2.6. Az intézmény menedzselési terve 
 

Dátum Feladat-tartalom Felelős 

minden 
hónap 15-ig 

Deszki Tükör Ternainé Fodor Marianna 
László Marianna 

aktuális 
időpontokban 

Részvétel a település rendezvényein alkalmazotti közösség 

folyamatos Kapcsolattartás a Zoltánfy István Iskolával László Marianna 

2023. április Leendő óvodások szüleinek megkeresése, 
bemutatkozó nyílt nap szervezése 

László Marianna 
 

folyamatos Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány Márki Anett 
Papp-Sárközi Réka 

havonta Eseménynaptár Paplógó Alexandra 
Márki Anett 

 
 
 
 
 
 

3. Az ÓVODAI NEVELŐMUNKA TERVE 
 
3.1. Programterv  
 

Dátum Esemény Felelős 

2022.  
augusztus 29. 

Nevelés nélküli nap – Tanévnyitó munkatársi 
értekezlet - A 2022/2023. nevelési évi 
munkaterv ismertetése 

Ternainé Fodor 
Marianna 
László Marianna 

Szeptember   

2022.  
szeptember 3. 

Deszki Falunapok – arcfestés, csillámtetoválás László Marianna 

2022.  
szeptember 3.  

A Szülői Szervezet alakuló ülése -  
Éves feladatterv készítése – Munkaterv 
véleményezés 

László Marianna 

2022.  
szeptember 23. 

Takarítási világnap – Papír-, kupakgyűjtés, 
használt elemgyűjtés 

A csoportok 
óvodapedagógusai 

2022.  
szeptember 23.  

Autómentes Világnap - óvodaszintű projektnap A csoportok 
óvodapedagógusai 

2022.  
szeptember 26- 

Mihály napi vásár /szüret/ – óvodaszintű 
projekthét 

László Marianna 
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30. (pénteken vásár) 

2022.  
szeptember 30.  

Magyar Népmese Napja Hőgyes Edina 

Október   

2022.  
október 03.  

Zenei Világnap – népzenei koncert  Lászlóné Paplógó 
Alexandra 

2022.  
október 04.  

Állatok világnapja  
(állateledel és egyéb tárgyak gyűjtési akciója)  

A csoportok 
óvodapedagógusai 

2022.  
október 17-20. 

Egészséghét – Teddy Maci Kórház, Napos oldal 
Alapítvány, … stb 

László Marianna 

2022.  
október 21. 
/hétfő/ 

Nevelés nélküli nap – Őszi Tudásnap  László Marianna 

2022. október 28.  
 

„Tök jó nap” – Dömötör napi tökfaragó 
verseny 
 

Szerletics lilla 

November 

2022. november 
11. 

Márton napi libaságok 
 

Andrej-Szegedi Erika 
Beáta 

2022. november 
17.  
 

„Iskolába készülök” szülői értekezlet   László Marianna 
Márki Anett 

2022. november 
25. 

Adventi családi kézműves délután 
 

László Marianna 

2022. november 
28. 

Az 1. adventi gyertya meggyújtása 
 

Hőgyes Edina 

2022. november Futóverseny – falurendezvényhez 
kapcsolódóan 

Ternainé Fodor 
Marianna 

December 

2022. december 
05.  

2. adventi gyertya meggyújtása Andrej-Szegedi Erika 
Beáta 

2022. december 
06. 

Mikulásvárás  László Marianna, 
Óvodapedagógusok 

2022. december 
12. 

3. adventi gyertya meggyújtása Széni Csenge 

2022. december 
13.  

Luca nap  A csoportok 
óvodapedagógusai 

2022. december 
19.  

Karácsonyi ünnepség – a 4. adventi gyertya 
meggyújtása 

Márki Anett 

Január 

2023. január 2.  Újév  

2023. január 20.  A Magyar Kultúra napja - Móra Ferenc Vers- és 
mesemondó Találkozó - Tehetségnap 

László Marianna 
Márki Anett 

2023. január 23.  Nevelés nélküli nap – Nevelőtestületi értekezlet 
- Tudásnap 

László Marianna 

Február 
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2023. február 17. Farsang  
 

Alkalmazotti 
közösség 

2023. február 24. Kiszézés A csoportok 
óvodapedagógusai 

Március 

2023. március 14. 
 

Nemzeti ünnep – Faluházi rajzpályázat Márki Anett 

2023. március 22.  Víz világnapja A csoportok 
óvodapedagógusai 

2023. március 27.  
 

Óvodanyitogató – óvoda nyílt nap  László Marianna 

Április 

2023. április 5.  Húsvéti játszóház – családi nap 
 

Alkalmazotti 
közösség 

2023. április 22. 
péntek 

Föld napja  A csoportok 
óvodapedagógusai  

2023. április 24. Nevelés nélküli nap – Tavaszi Tudásnap  
 

László Marianna 

Május   

2023. május 4., 5.,  
8., 9. 

Anyák napja – csoportonként délután 
 

A csoportok 
óvodapedagógusai 

2023. május 10.  Madarak és fák napja  
 

Szerletics Lilla 

2023. május 22 Óvodai kirándulás  
 

A csoportok 
óvodapedagógusai 

2023. május 26. 
péntek 

Gyermeknapi kavalkád - családi nap László Marianna 

2023. május 30. Évzáró játékdélután, Süni csoport 
 

Andrej-Szegedi Erika 

2023. május 31. Évzáró játékdélután, Maci csoport Hőgyes Edina 
László Marianna 

Június   

2023. június 1. Évzáró játékdélután, Katica csoport Kovács Kitti 
Lászlóné Paplógó 
Alexandra 

2023. június 2.  Ballagás – kerti-parti, Nyuszi csoport 
 

Márki Anett 

2023. június 9.  Ottalvós buli a ballagó gyermekeknek László Marianna 
Márki Anett 
Lászlóné paplógó 
Alexandra 

Augusztus 

2023. 08. 28. Nevelés nélküli nap – Tanévnyitó munkatársi 
értekezlet - A 2023/2024. nevelési évi 
munkaterv 

Ternainé Fodor 
Marianna 
László Marianna 

3.3. Beiratkozás, beiskolázás, iskolaérettségi vizsgálatok         
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Dátum Téma Felelős 

2022. november- 
december 

Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése 
DIFER mérések 

Márki Anett 
Kovács Kitti 
Lászlóné Paplógó 
Alexandra 

2023. április  
24-25 

Beiratkozás László Marianna 
Papp-Sárközi Réka 

 

3.4. Intézményi önértékelés, tanfelügyelet, minősítő eljárások 
 

Önértékelési csoport tagjai Önértékelési csoport feladatai 

László Marianna - dokumentumelemzés 
- foglalkozáslátogatás, megbeszélés 
- jegyzőkönyv készítése 
- interjúk 
- kérdőíves felmérések 

Ternainé Fodor Marianna 

Andrej-Szegedi Erika 

Márki Anett 

 
Minősítő eljárás 

Pedagógus neve Elérendő fokozat Portfólió 
feltöltés 

határideje 

Minősítés 
várható napja 

Intézményi 
delegált 

Márki Anett Pedagógus II. 2022. november 
30. 

2023. január Ternainé Fodor 
Marianna 

 

 
3.5. Óvodai hitoktatás  

Foglalkozásokat vezető 
neve 

Résztvevő gyermekek 
száma 

Időpont 

Cseh Miklós várhatóan 16-24 fő heti 1 alkalommal délután 16 
órától 

 
 

3.6. Óvodai szociális segítő munka 
A szociális segítő neve Időpont Megállapodás 

iktatószáma 
A munka tartalma 

Tóth Roland heti 1 alkalom 
16 órától 

Megall_2/2022 Családok támogatása 
munkaterv szerint 

 

 
 
 
 
 
 
3.7. Kiemelt nevelési feladatok 
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KIEMELT FELADAT 

Az egészséges magatartás, az egészséges életmód, 
egészségmegőrzés elősegítése. Az óvodai életmód hatására 
alakuljanak ki azok a szokások, amelyek megalapozzák a 
gyermekek egészségtudatos életvitelét.  

 
ÓVODAI 
SAJÁTOS FELADAT 

- Zöld óvodai program megvalósítása 
- Magyar néptánc oktatás 
- Néphagyományainkat megismertetjük, gyakoroltatjuk 
gyermekeinkkel.  

 

3.8. Továbbképzések 

Az intézmény továbbképzésiprogramja szerint határidős kötelezettség nem 
áll fenn.   

 
3.9. Szakmai műhelyek 
 

Dátum Tartalma Felelős 

2022. 
október 

Bemutató foglalkozások szervezése, 
látogatása 

László Marianna 

folyamatos Zöld Óvodai Műhely működtetése Szerletics Lilla 

2023. 
március 

Bemutató foglalkozások szervezése, 
látogatása 

László Marianna 

folyamatos KEVE (Közlekedjünk együtt, vigyázzunk 
egymásra!) program műhely működtetése 

Széni Csenge 

 
 
3.10. Partnerkapcsolatok 
 
Kapcsolattartás a szülőkkel 
 

Dátum Témája Felelős 

2022.  
szeptember 13-
16 

Szülői értekezletek 
- 2022/2023-es nevelési év I. félév feladatainak 
megbeszélése 
- Szülői Szervezet megválasztása 

Csoportvezető 
óvodapedagógusok 

2022. 
szeptember  

Mihály napi vásár – családi nap Andrej-Szegedi Erika 

2022. 
szeptember 26-
30. 

Egészséghét  László Marianna 

2022. 
november 11.   

Márton nap Szerletics Lilla 

2022. 
november 23. 

Őszbúcsúztató Télváró, Adventi 
kézműveskedés 

Andrej-Szegedi Erika 

2022. december Mikuláscsomagok készítése – Szülői Szervezet László Marianna 
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1-5. 

2022. december 
– Arany 
Vasárnap 

Karácsonyi gyertyagyújtás a Falukarácsonyon Lászlóné Paplógó 
Alexandra 

2023. május Szülői elégedettség mérés kilépéskor László Mariann  

2023. május Családi nap, gyermeknap Márki Anett 

2023. június Előzetes szülői értekezlet László Marianna 

 

Kapcsolattartás külső partnerekkel  
 
Egészségügyi szűrések, egyéb ellátások 

Dátum Témája Felelős 

2022. 
szeptember 

Logopédiai szűrés, fejlesztés megkezdése 
Logopédus: Kovács Éva 

László Marianna 

2022. 
szeptember 

Gyógytorna 
Gyógytestnevelő: Dorán Éva 

László Marianna 
 

Kétszer egy 
évben 

A gyermekek szűrő vizsgálata 
Fogorvos: Dr. Dancsik Zoltán 

László Marianna 
 

folyamatosan Védőnői ellátás 
Munkaterv alapján Kothencz Ágnes 

László Marianna  

folyamatosan Nevelési tanácsadóba küldjük a gyerekeket 
szükség szerint 

László Marianna  
 

2022. 
november   

Iskolaérettségi vizsgálatok Márki Anett 

Folyamatosan Gyermekjóléti szolgálat 
 

László Marianna 

 
Faluház, könyvtár, múzeum, stb. 
 

Dátum Témája Felelős 

egész évben 
alkalomszerűen 

Ismerkedés a könyvtárral Nyuszi és Katica 
csoport 

Márki Anett, Széni 
Csenge 

Látogatás a Móra Ferenc Múzeumba Nyuszi és 
Katica csoport 

Márki Anett, Széni 
Csenge 

Látogatás a Szegedi Nemzeti Színházba 
Nyuszi és Katica csoport 

Márki Anett, Széni 
Csenge 

 
Iskolával   
 

Dátum Témája Felelős 

2022.  
szeptember 01.  

Tanévnyitó – óvodások versmondása Ternainé Fodor 
Mariann 

2022.  
október  

Kerekasztal beszélgetés az elsős tanítóval - 
átmenet megkönnyítése 

László Marianna 
Márki Anett 

2022. október Az elmúlt év nagycsoportosainak meglátogatása. 
Óvodapedagógusok látogatása az első 

Márki Anett 
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osztályban.  

2022. november Meghívó az iskola igazgatójának és tanítónőnek 
a szülői értekezletre 
1.o. tanító tájékoztatója az iskolába készülő 
gyermekek szüleinek az iskolába lépés 
teendőiről. 

László Marianna 
 

2023. február Nagycsoportosok látogatása az iskolába, 
ismerkedés az iskolai környezettel. 

Márki Anett 

2023. április FABATKA vásár közösen az iskolával László Marianna 

 
 
 
3.11. Tárgyi fejlesztési terv 
 

Terület Fejlesztés 

Csoportszobák csoportszobák bútorzatának cseréje (Katica csoport) 

Udvar udvari játékok folyamatos ellenőrzése, karbantartása 

Tálaló konyha csorbult, eltörött eszközök cseréje, pótlása 

 
 
3.12. Vezetői ellenőrzési terv 

 
Óvodapedagógusok munkájának ellenőrzése 
 

Dátum Témája Felelős 

2022. 
szeptember 
30. 

Csoportnaplók, felvételi mulasztási naplók kitöltése László Marianna 
 

2022. 
szeptember 
30. 

Gyermekvédelmi napló kitöltése 

folyamatos Gyermekvédelmi napló folyamatos vezetése 

minden hónap 
utolsó 
munkanapja 

Csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók 
folyamatos vezetése 

folyamatos A nevelőmunka hatékony szervezése 

2022. 
november 30. 
és 2023. 
április. 30. 

Gyermeki fejlődés dokumentációjának vezetése 

2022. 
november-
december 

Iskolaérettségi vizsgálatok kérelme 

folyamatos Munkaköri leírásban foglaltak teljesítése 

havonta Munkaidő nyilvántartás vezetése 

folyamatos Óvodai rendezvények szervezése 
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folyamatos Kapcsolattartás a paertnerekkel 

 
Technikai dolgozók munkájának ellenőrzése 
 

Dátum Témája Felelős 

folyamatos, 
időszakos 

Munkaköri leírásban foglaltak teljesítése László Marianna 
 Higiéniai követelmények betartása 

Minőségi munkavégzés ellenőrzése 

HACCP követelményeinek betartása 

Tisztítószer nyilvántartás vezetése 

Udvari játékok ellenőrzése 

 
 
 
 
 
 
 

4. A BÖLCSŐDEI NEVELŐ-GONDOZÓ MUNKA TERVE 
 
 
4.1. A kisgyermeknevelők feladatai  
 

Dátum Téma Felelős 

2022.09.08. Csoportnapló, családi füzetek kitöltése A csoportok 
kisgyermeknevelői 

Folyamatos Csoportnapló, törzslap, gyermekek fejlődési 
dokumentációjának, és a családi füzet 
folyamatos vezetése 

A csoportok  
kisgyermeknevelői 

Folyamatos Szakmai program szerinti nevelőmunka végzése A csoportok 
kisgyermeknevelői 

Folyamatos Gyermeki fejlődésről szülői tájékoztatás A csoportok 
kisgyermeknevelői 

Folyamatos Bölcsődei rendezvények szervezése, 
lebonyolítása 

Alkalmazotti 
közösség 

 
4.2. Szülői értekezletek, szülőcsoportos beszélgetés, egyéni beszélgetések 
 

Dátum Téma Felelős 

2022.10.20. Bölcsődések lettünk - Szülőcsoportos 
beszélgetés 

Kovács Zsuzsanna 

2023.01.12. Hogyan éljük túl a dackorszakot? – 
Szülőcsoportos beszélgetés 

Bene Erika 

2023.03.16. Szobatisztaság – Szülőcsoportos beszélgetés  Tóth Zsófia 

2023.06.15. Előzetes szülői értekezlet az új gyerekek 
szüleinek, beszoktatási terv ismertetése 

Ternainé Fodor 
Marianna 
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2023.07.20. Bölcsőde és óvoda közötti átmenet – 
Szülőcsoportos beszélgetés 

Ménesiné Gyorgyev 
Anka 

Folyamatos Egyéni beszélgetések A csoportok 
kisgyermeknevelői 

 
4.3. Programterv - Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények  
 

Dátum Esemény Felelős 

2022. 08. 29. Nevelés nélküli nap – Tanévnyitó munkatársi 
értekezlet - A 2022/2023. nevelési évi munkaterv 
ismertetése 

Ternainé Fodor 
Marianna 

Szeptember 

2022.09.03. Deszki falunapok (arcfestés, csillámtetoválás) alkalmazotti 
közösség 

2022.09.23. Takarítási világnap – Papír-, kupakgyűjtés, 
használt elem- és olajgyűjtés 

A csoportok 
kisgyermeknevelői 

2022. 09.26-30 Egészséghét – faluprogramhoz kapcsolódóan 
Teddy Maci Kórház, Napos oldal Alapítvány, stb  

Kovács Zsuzsanna 

2022. 09.26- 
30. 

Mihály napi vásár /szüret/ – intézményi szintű 
projekthez kapcsolódóan 

alkalmazotti 
közösség 

2022.09.30.  Magyar Népmese Napja Tóth Zsófia 

Október 

2022. 10. 03.  Zenei Világnap  Kovács Zsuzsanna 

2022. 10. 04.  Állatok világnapja  
(állateledel és egyéb tárgyak gyűjtési akciója)  

A csoportok 
kisgyermeknevelői 

2022. 10. 29.  „Tök jó nap” Bene Erika 

November 

2022.11.11. Márton napi libaságok Ménesiné Gyorgyev 
Anka 

2022.11.25. Adventi családi kézműves délután A csoport 
kisgyermeknevelői 

2022.11.28. Az 1. adventi gyertya meggyújtása Kovács Zsuzsanna 

December 

2022. 12. 05.  2. adventi gyertya meggyújtása Tóth Zsófia 

2022. 12. 06. Mikulásvárás  A csoportok 
kisgyermeknevelői 

2022. 12. 12. 3. adventi gyertya meggyújtása Bene Erika 

2022. 12. 13.  Luca nap  A csoportok 
kisgyermeknevelői 

2022. 12. 19.  Karácsonyi ünnepség – a 4. adventi gyertya 
meggyújtása 

Ménesiné Gyorgyev 
Anka 

Január 

2023. 01. 02.  Újév  

Február 

2023. 02. 17. Farsang  A csoport 
kisgyermeknevelői 
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Március 

2023. 03. 22.  Víz világnapja A csoportok 
kisgyermeknevelői 

Április 

2023. 04. 05.  Húsvéti tojásvadászat Tóth Zsófia 

2023. 04. 22. Föld napja  A csoportok 
kisgyermeknevelői  

Május 

2023. 05. 04. -
05. 09. 

Anyák napja - délután 
 

A csoportok 
kisgyermeknevelői 

2023. 05. 10.  Madarak és fák napja   

2023. 05. 26. Gyermeknapi kavalkád - családi nap (az óvodával 
közösen) 

Bene Erika 

Június   

2023.06.19. Bölcsődenyitogató – bölcsődei nyílt nap Kovács Zsuzsanna 

2023.06.26-27. Bölcsődei beiratkozás Ternainé Fodor 
Marianna 

Augusztus 

2023. 08.25.  Búcsúzó kerti-parti Kovács Zsuzsanna 

2023. 08. 28. Nevelés nélküli nap – Nevelési év nyitó munkatársi 
értekezlet - A 2023/2024. nevelési évi munkaterv 

Ternainé Fodor 
Marianna 

 
 
 
4.4. Intézményi önértékelés, minősítő eljárások 
 

Önértékelésben érintett Önértékelési csoport feladatai 

Kovács Zsuzsanna 1. dokumentumelemzés 
2. foglalkozáslátogatás, megbeszélés 
3. jegyzőkönyv készítése 
4. interjúk 
5. kérdőíves felmérések 

 
Minősítő eljárás 

Pedagógus neve Elérendő fokozat Portfólió 
feltöltés 

határideje 

Minősítés 
várható napja 

Intézményi 
delegált 

-     

 

 
 
 
 
 
4.5. A Nevelő-gondozó munka terve 
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KIEMELT FELADAT 

Nevelésünk alapvető céljának tekintjük, hogy a kisgyermekek 
elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek 
birtokában optimálisan fejlődik személyiségük, nagy kíváncsisággal 
ismerkedhetnek az őket körülvevő világgal, kulturális 
környezetükkel. 

BÖLCSŐDEI 
SAJÁTOS FELADAT 

A családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartásával olyan 
szemléletet és módszereket alkalmazunk, melyekkel arra 
törekszünk, hogy családbarát szolgáltató intézményként járuljon 
hozzá bölcsődei nevelésünk a családok életminőségének 
javításához. 

 

4.6. Továbbképzések  

 
Az intézmény továbbképzési programja alapján: Gordon tréningen való részvétel.  
 

4.7. Partnerkapcsolatok 
 
Kapcsolattartás a szülőkkel 

Időpont Témája Felelős 

2022. szeptember 13-
16. 

Szülői értekezletek 
- 2022/2023-es nevelési év I. félév 
feladatainak megbeszélése 

Ternainé Fodor 
Marianna 
Kovács Zsuzsanna 

2022. szeptember 30.  Mihály napi vásár – családi nap A bölcsőde 
dolgozói 

2022. október 10-14. Egészséghét  Tóth Zsófia 

2022. november 11.   Márton nap Ménesiné 
Gyorgyev Anka 

2022. november 23. Őszbúcsúztató Télváró, Adventi 
kézműveskedés 

A bölcsőde 
dolgozói 

2022. november 29. Mikulás csomagok elkészítése  

2022. december – 
Arany Vasárnap 

Karácsonyi gyertyagyújtás a 
Falukarácsonyon 

A csoportok 
kisgyermeknevelői 

2023. május 26. Családi nap, gyermeknap Bene Erika 

2023. június 15. Előzetes szülői értekezlet Ternainé Fodor 
Marianna 

2023. augusztus Szülői elégedettség mérés kilépéskor Kovács Zsuzsanna 

 
 
Kapcsolattartás a Magyar Bölcsődék Szakmai Egyesületével 

Időpont Témája Felelős 

Folyamatosan Érdekképviselet, szakmai fejlődés támogatása 
Magyar Bölcsődék Egyesülete 

Kovács Zsuzsanna 

 
 
Egészségügyi szolgáltatókkal és gyermekjóléti szolgálattal  

Időpont Témája Felelős 



 

16 

 

Folyamatosan Érdekképviselet, szakmai fejlődés támogatása 
Magyar Bölcsődék Egyesülete 

Kovács Zsuzsanna 

Kétszer egy 
évben 

A gyermekek szűrő vizsgálata 
Fogorvos: Dr. Dancsik Zoltán 

2022-2023 Védőnői ellátás 
Munkaterv alapján Kothencz Ágnes 

folyamatos Nevelési tanácsadóba küldjük a gyerekeket 
szükség szerint 

Folyamatosan Gyermekjóléti szolgálat 

 
4.8. Tárgyi fejlesztési terv 
 

Terület Fejlesztés 

Csoportszobák játékkészlet bővítése 

Udvar udvari játékok folyamatos ellenőrzése, karbantartása 
fűszer és konyhakert, virágoskert kialakítása 
érzékelőösvény kialakítása 
teraszkorlát kialakítása 

 
4.9. Vezetői ellenőrzési terv 

 
A kisgyermeknevelők munkájának ellenőrzése 

Dátum Témája Felelős 

2022.09.30. 
és 
negyedévente 

Csoportnaplók, törzslapok, családi 
füzetek, gyermeki fejlődés 
dokumentációjának vezetése 

Kovács 
Zsuzsanna 

folyamatos Munkaköri leírásban foglaltak 
teljesítése 

havonta Munkaidő nyilvántartás vezetése 

folyamatos Bölcsődei rendezvények szervezése 

folyamatos Gyermekekkel való törődés, 
bánásmód 

 
 
A technikai dolgozók munkájának ellenőrzése 

Dátum Témája Felelős 

folyamatos Munkaköri leírásban foglaltak 
teljesítése,  

Kovács 
Zsuzsanna 

folyamatos Higiéniai követelmények betartása 

folyamatos Minőségi munkavégzés ellenőrzése 

folyamatos HACCP követelményeinek betartása 

folyamatos Tisztítószer nyilvántartás vezetése 

folyamatos Udvari játékok ellenőrzése 

 

5. Legitimáció, érvényesség 
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Az intézmény 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervét a Deszki Móra Ferenc 

Csicsergő Óvoda nevelőtestülete 2022. augusztus 29-én a CSOV-82/2022. számú 

határozatában elfogadta.  

 

A Szülői Szervezet az intézmény 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervét 2022. 

szeptember 3-án a CSOV-83/2022. számú határozatában véleményezte. 

 

Az intézmény 2022/2023. nevelési évre vonatkozó  munkatervét fenntartó Deszk Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete ……………………… számú határozatával hagyta 
jóvá 2022. szeptember …… -én.    
 

 
Deszk, 2022. szeptember 3. 

 

 

      ………………………………… 

           Ternainé Fodor Marianna 

       intézményvezető 

 

 
 



 DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERÉTŐL 

               6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
Tel.: 571-580 

e-mail. ph@deszk.hu 

 Ikt.sz.: D1/………../2022 Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz 
való csatlakozás és a szabályzat 
módosítása 

 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: 2022. szeptember 30. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 03. 

  
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a 500.000 Ft-ot hagyott jóvá a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer céljára.  

 
A 2022. évi megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi 
félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlaszámára.  
 
Javaslom, hogy 2023. év vonatkozásában a Képviselő-testület biztosítsa az erre az évre 
megállapított 500.000 Ft összegű keretösszeget.  

 
A 2022. évi fordulóban 0 fő „A” típusú nyertes pályázó volt.  
 

mailto:ph@deszk.hu


A képviselő testület utoljára 2018. október 01. napi hatállyal módosította Deszk Község 
Önkormányzat Szabályzatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
elbírálási rendjében az ösztöndíj megállapításának feltételeit, azonban az elmúlt évek jövedelem 
viszonyainak változása miatt (2022. január 01-től a középfokú végzettségűek garantált 
bérminimuma bruttó 260.000,-Ft) szükségessé vált a jövedelemhatárok módosítása, emelése. 
 
A hatályos szabályzat jövedelemhatárra vonatkozó része jelenleg az alábbiak szerint alakul: 
 

 az a pályázó részesíthető támogatásban, akinek a havi jövedelme, vagy családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg a havi 76.000,-Ft összeget. 

 Egyéb szociális helyzet: az a pályázó méltányosságból részesíthető támogatásban, akinek a 
havi jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a havi 
100.000,-Ft összeget és a pályázó esetében valamely körülmény fennáll: 

o Árva, vagy félárva, 
o Családjában lévő eltartottak száma három, vagy ennél több személy, 
o Gyermeket nevel, 
o A szülő egyedülállóként neveli, 
o Valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást 

igénylő beteg él, 
o Eltartója/szülője munkanélküli, illetve öregségi nyugdíjban részesül. 

 
Összehasonlításként mellékelem más agglomerációs és egyéb települések összeghatárait: 
  

Harkány 142.500,- Ft     
Balatonberény 114.400,-Ft     
Domaszék 99.750,-Ft     
Rácalmás 114.000,-Ft     
Fót  85.500,-Ft 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését az 
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról, valamint a szabályzat módosításáról. 
 

 
Deszk, 2022. szeptember 23.                                                                                   

                                                                                   
 
       Tisztelettel:  

 
                                                                                                             Király László 

  Polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
HATÁROZATI  JAVASLAT 

………./2022.( IX. 27.) 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 2023. 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 2023. 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                           dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita  
 polgármester                                                                  jegyző     

   

 

 



HATÁROZATI  JAVASLAT 
………./2022.( IX. 27.) önkormányzati határozat 

 
Tárgy: Deszk Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló Szabályzatának módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Deszk Község 
Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
elbírálásának rendjéről szóló Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. Hatályát veszti a Szabályzat 3.2 pontjának A) bekezdésének első mondata, helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„A) Az a pályázó részesíthető támogatásban, akinek a havi jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a havi 76.000.-Ft …………….összeget.” 

2. Hatályát veszti a Szabályzat 3.2 pontjának B) bekezdésnek első fordulata, helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„B) egyéb szociális helyzet: 
Méltányosságból támogatásban részesíthető az a pályázó is, akinek a havi jövedelme vagy családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem meghaladja az 1. pontban meghatározott összeget, de nem haladja meg az egy főre jutó havi 
jövedelem a 100.000,-Ft-………….ot és a pályázó esetében az alábbi a-f) pontok valamelyikében 
meghatározott körülmény áll fenn:” 
 
Jelen határozatban foglalt módosítások 2022. október 1. napján lépnek hatályba.  
A Szabályzat egyéb rendelkezései nem módosulnak. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. október 1. 
 
Erről értesül: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. PH- Gazdasági Csoport 
5. szociális ügyintéző 
6. Irattár 
 
 
                                K.m.f. 
 
            Király László                           dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita  
 polgármester                                                                  jegyző     
   

 



Deszk Község Önkormányzatának Szabályzata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
elbírálásának rendjéről 

 
 

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az 

általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-20. - ára 

tekintettel, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ónkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános 

Szerződési Feltételei 7.- ában foglalt előírások alapján az önkormányzati ösztöndíjrendszer 

elbírálásának rendjére vonatkozóan az alábbi Szabályzatot alkotja meg: 

1. 

Szabályzat hatálya 

1.1. A Szabályzat hatálya kiterjed Deszk község közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű, teljes idejű (nappali tagozatos) 

alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben 

tanulmányokat folytató hallgatókra és mindazokra, akiket az ASZF személyi hatálya érint. 

1.2. E szabályzat hatálya- összhangban a felsőoktatási törvény 140. - ának (3) bekezdése 

rendelkezéseivel - nem terjed ki a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, 

illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatóira. 

1.3. E szabályzat alapján a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben 

résztvevő tanulók, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa 

Hungarica ösztöndíjra. A Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati 

kiírás feltételeinek. 

2. 

Az elbírálás rendje 

2.1. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Kulturális 

Bizottsága az önkormányzati ösztöndíjrendszer előzetes bíráló bizottságaként (a továbbiakban: 

ösztöndíjbíráló bizottság): 

- a beérkezett pályázatok elbírálását előkészíti, valamint javaslatot tesz a képviselő-testületnek a 

támogatott pályázatok rangsorára (A ás B típusú pályázat), 

- javaslatot tesz a megítélt ösztöndíj megvonása esetén a támogatás más jogcímen történő 

folyósításáról (A és B típusú pályázat), 

- javaslatot tesz a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített 

elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről (A és B típusú pályázat), 

- előkészíti az ösztöndíjasok szociális rászorultságának évente egyszeri kötelező felülvizsgálatát (B 

típusú pályázat) 



2.2. A képviselő-testület döntését az Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletét képező 

bírálati lapon rögzíti. A döntés csak a meghozatalát követő tanulmányi félév kezdetétől lép 

hatályba. Az ösztöndíjbíráló bizottság javaslatára figyelemmel a képviselőtestület a pályázat 

elbírálása során a pályázót havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét 

elutasítja. 

2.3 Az ösztöndíjbíráló bizottság a képviselő-testület döntését követően a támogatásban részesített 

ösztöndíjasok listáját az önkormányzat hirdetőtábláján ás a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza. A lista a támogatott pályázók számát, a támogatás fajtáját és a megítélt havi 

támogatás nagyságrendjét tartalmazza. 

 

2.4 Az ösztöndíjbíráló bizottság a képviselő-testületi döntést követően a támogatott pályázókat 

döntéséről írásban értesíti. 

2.5 A képviselő-testület döntése ellen a pályázók fellebbezéssel nem élhetnek. 

3. 

Az elbírálás folyamata 

3.1 A képviselő-testület az ösztöndíjbíráló bizottság előkészítése és javaslata alapján az 

önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint jár el: 

a) a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és 

döntését írásban indokolja, 

b) a határidőn belül benyújtott formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírálja, és döntését 

írásban indokolja, 

c) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi 

eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatát 

végzi. 

3.2 Az önkormányzat szociális ösztöndíjrészének feltételei szociális rászorultság alapján: 

a) jövedelem viszonyok: 

Az előkészítés során az ösztöndíj bíráló bizottság a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy 

főre jutó havi nettó jövedelmét vizsgálja. 

Az egy háztartáson belül az egy főre eső havi nettó jövedelem meghatározásánál a Bursa 

Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Altalános Szerződési Feltételeiben foglaltakat kell 

figyelembe venni. 

 

Az ösztöndíj megállapításának feltétele: 



A) Az a pályázó részesíthető támogatásban, akinek a havi jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó jövedelem 

nem haladja meg a havi 76.000.-Fi összeget az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 

Az ösztöndíj bíráló bizottság az előkészítés során figyelembe veszi és alkalmazza felsőoktatási 

hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő szóló 5l/2007.(III. 26.) Kormány rendelet 21. (1) 

bekezdésében foglaltakat. 

B) egyéb szociális helyzet: 

Méltányosságból támogatásban részesíthető az a pályázó is, akinek a havi jövedelme vagy családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem meghaladja az 1. pontban meghatározott összeget, de nem haladja meg az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát a 100.000,-Ft-ot és a pályázó 

esetében az alábbi a-j) pontok valamelyikében meghatározott körülmény áll fenn: 

a.) árva vagy félárva, b.) családjában lévő eltartottak száma három, vagy ennél több személy, c.) 

gyermeket nevel, d.) a szülő egyedülállóként neveli, e.) valamilyen betegségben szenved, rokkant, 

vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg él, f.) eltartójai, szülője munkanélküli, illetve 

öregségi nyugdíjban részesül. 

C) környezettanulmány: 

Az ösztöndíjbíráló bizottság a pályázatban és a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok 

valódiságának megállapítására környezettanulmány lefolytatását kezdeményezheti. Ha a 

környezettanulmány megállapításai nem támasztják alá a pályázatban és a 

jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát, a bizottság javaslatot tehet a pályázat 

elutasítására. 

3.3 A pályázó a szociális rászorultsága igazolására, valamint a vele egyháztartásban élők egy főre 

jutó nettó jövedelmének megállapításához köteles jelen szabályzat melléki elél képező kitöltött 

formanyomtatványon jövedelemnyilatkozat, munkáltatói igazolás, nyilatkozat nem havi 

rendszerességgel szerzett jövedelemről, kérelméhez mellékelni. 

4. 

Az önkormányzati ösztöndíjrész támogatási összege 

4.1 Az ösztöndíjbíráló bizottság a szociális rászorultság feltételei — a jövedelmi viszonyok, az 

egyéb szociális helyzet, valamint a környezettanulmány — objektív vizsgálata alapján tesz 

javaslatot a támogatás havi összegéről. 

4.2 A támogatás legkisebb összege havi 1.000 Ft A) pont esetében havi 10.000,- Ft, B) pont 

esetében havi 5000.- Ft. A támogatás összegének 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell 

lennie. 

5. 

5.1 Ezen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. 

5.2 Ezen pályázat rendelkezéseit első ízben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójára benyújtott pályázatok esetében kell alkalmazni. 



Deszk, 2009. szeptember 14. 
 
 
Simicz József sk.      dr. Román Éva sk. 
polgármester        jegyző 
 
 
A dőlt betűvel szedett szövegrészt a Képviselő-testület 149/2018. (IX. 25.) önkormányzati 

határozatával, 2018. október 1. napi hatállyal módosította. 

Deszk, 2018. szeptember 25. 

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita 
jegyző 
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"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
 
…………………. Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, 

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 
ezennel kiírja a 2023. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 

a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan, 
összhangban  

 
 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  

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

rendelet   

 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 

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

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény  
 a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. 

törvény 
   

vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
 
1. A pályázat célja 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer 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. Az ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos 
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 
települési és megyei önkormányzatok látják el. 
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül 
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és 
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők 
részesülhetnek. [A Korm.rendelet „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.] 
 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2023/2024. 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 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
 
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. 
 

 
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó 
jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi 
pályázati fordulókban újra be kell nyújtania. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje  
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 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 követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a 
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését 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. 

 
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának  
határideje: 2022. november 3. 

 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani. 
 
 
 
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy 
annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről. 
 
Amennyiben a pályázó egyidőben 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 a nem hitéleti képzést biztosító 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. 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
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) azon bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi 
XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról  szóló 
2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül az Szjatv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a 
magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a 
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kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjatv. 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 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 20/A. §-a szerinti támogatás, a 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 egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. 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. 
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4. Adatkezelés 
 
 
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 dokumentációban 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 rendelete (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) 
pontjában – 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/adatkezeles/ 
 
 
5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2022. december 5-ig: 
 
a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az 

elbírálás során, az önkormányzat által 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 
hiánypótlási határidő: ….. nap; 

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, 
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és 
kizárását írásban indokolja; 

d)  minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, 
minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; 

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

f)  az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre 
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára 
tekintettel járhat el. 

 
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 
kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell a 
Támogatáskezelőt. 
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A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat megszüntetheti abban az esetben, ha az ösztöndíjas 
elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben 
határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2022. december 6-ig az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a 
pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2023. január 17-ig 
értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását 
követően 2023. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési 
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes 
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való 
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak 
figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Korm.rendelet hatálya – amennyiben jogszabály 
másként nem rendelkezik –  nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási 
intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar 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.   
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, 
aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2022/2023. 
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való 
jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató 
hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj 
folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  
a 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa 
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A 
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási 
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető 
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók 
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos 
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az 
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
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Az 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 egyidőben 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 a nem hitéleti képzést biztosító 
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2023. március hónap. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október 
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-
kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az 
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd az 
Szjatv. 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját). 
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági 
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem 
tarthat igényt. 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban 
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa 
Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418)1. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell 
kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni 
az alábbi adatok változásakor: 

- a tanulmányok szüneteltetése (halasztása); 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak 

megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb 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. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben 
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott 

                                                 
1
 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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levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat 
beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről 
és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.  
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem 
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már 
kézhez vette. 
 
10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a 
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő 
látja el. 
 
 
A Támogatáskezelő elérhetőségei: 
 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat 

 
1381 Budapest, Pf.: 1418 

Tel.: (06-1) 550-2700 
E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/


 

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp 
1/3 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 

2023 

 

 

 

"A" típusú pályázati űrlap 

a 2022/2023. tanév II. és a 2023/2024. tanév I. félévére vonatkozóan 

 
 

Kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel a lakóhely szerinti települési 
önkormányzatnál 2022. november 3-ig szíveskedjen benyújtani egy eredeti, aláírt példányban. 

 

Alapadatok: 

Önkormányzat neve: 

Vezetéknév: 

Keresztnév: 

Adóazonosító jel: 

Születési hely: 

Születési idő: 

Anyja születési neve: 

Lakóhely: 

E-mail cím: 

Telefonszám: 

Oktatási adatok: 

Intézmény neve: 

Kar: 

Szak, szakpár: 

Képzési szint: 

Munkarend: 

Finanszírozási forma: 

Neptun azonosító: 

ETR azonosító: 

 

 

Szociális adatok – központi: 



 

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp 
2/3 

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: _______________Ft 
 

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 

A pályázó házas:  igen   /   nem 

A pályázó gyermeket nevel: igen   /   nem  

Gyermekeinek száma: ______ fő 

A pályázó önfenntartó: igen   /   nem 

A pályázó eltartott: igen   /   nem 

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: ______ fő 

A pályázó szülei elváltak:  igen   /   nem 

A pályázó szülei különváltak:   igen   /   nem  

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli:  igen / nem 

A pályázó árva: igen   /   nem  

A pályázó félárva: igen   /   nem  

A pályázó gyámolt: igen   /   nem  

A pályázó fogyatékossággal élő:  igen   /   nem  

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______  

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő:   igen / nem 

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásának minősége: (ideiglenesen elhelyezett, nevelésbe vett, 

utógondozói ellátott) 

A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant: van   /   nincs  

A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli: van    /    nincs   

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő 

A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen   /   nem 

A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között:  igen   /   nem   

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 

 

 

 

 

 

Szociális adatok – kiegészítő 



 

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp 
3/3 

… 

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes 

benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: …….. db. 

Nyilatkozatok 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati 

űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 

amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 

Tudomásul veszem, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati 

dokumentációban foglalt személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való 

jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás ideje 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) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában – foglaltak szerint. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Adatkezelési tájékoztatójában1 foglalt 

rendelkezéseket megismertem. 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 2023. évi „A” típusú pályázati kiírást megismertem, 

megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

 

Kelt.:……………………………………………… 

 

………………………………….. 

pályázó aláírása 

 

………………………………….. 

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel 

 

 

  

                                                
1 Az Adatvédelmi szabályzat megtalálható a Támogatáskezelő honlapján az alábbi elérhetőségen: 

https://emet.gov.hu/adatkezeles/ 

 

 
 

https://emet.gov.hu/adatkezeles/


DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

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

Ikt.sz.: D1/…..…../2022. Tárgy: az utcanevekről és a házszámozásról szóló 

16/2001. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Deszk Község Önkormányzat    

Képviselő-testülete 

részére 

 

 

Deszk 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Képviselő-testület az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX. 26.) önkormányzati 

rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) rögzítette a közterületek elnevezésének, valamint a 

házszámok megállapításának szabályait. 

 

Az új lakóterületek kiépülése, valamint a tanyavilág fejlődése miatt felmerült az igény a településen 

található magánutak elnevezése iránt. 

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (KCR 

rendelet) 13. § (2) bekezdése értelmében ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról 

közelíthető meg, annak elnevezésére vonatkozóan a helyi önkormányzati rendeletben foglalt 

szabályok az irányadók. 

 

A fentiekre tekintettel megtörtént a Rendelet szabályozásának felülvizsgálata, mely alapján 

megállapítottuk, hogy a Rendelet kiegészítése indokolt a magánutak elnevezésének 

kezdeményezésének szabályaival. 

 

A Jat. 17. §-a előírja előzetes hatásvizsgálat készítését. Ezt az előterjesztés 2. melléklete 

tartalmazza. A rendelettervezet az előterjesztés 3. melléklete. 

 

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

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

önkormányzati rendeletet megalkotni szíveskedjenek. 

  

Deszk, 2022. szeptember 23. 

 

 

Király László 

polgármester

mailto:ph@deszk.hu


 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

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

 

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

módosításáról szóló …./2022. (….) önkormányzati rendelettervezethez 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

 

I. Társadalmi hatásai: A tervezetnek várhatóan kedvező társadalmi hatása lesz, tekintettel arra, 

hogy a településen több ingatlan kizárólag magánútról közelíthető meg. 

 

II. Gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

 

III. Költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs. 

 

IV. Környezeti következményei: A tervezet környezetvédelmi hatása nem lesz. 

 

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

 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet várhatóan kismértékben növelni fogja 

a Polgármesteri Hivatal a adminisztratív terheit. 

 

VII. Megalkotásának szükségessége: Az új lakóterületek kiépülése, valamint a tanyavilág 

fejlődése miatt indokolt a településen található magánutak elnevezésének szabályait meghatározni, 

valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezik arról, hogy az önkormányzati 

rendelet nem ütközhet más jogszabályba. 

 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának 

elmaradása esetén a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet által előírt követelmények nem teljesülhetnének, ezáltal az önkormányzat mulasztásban 

megnyilvánuló törvénysértést követne el. 

 

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

elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt 

nem igényel. 



Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…...) önkormányzati rendelete 

 

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

módosításáról 

 

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

pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. 

§ (5) és 143. § (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, 

a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 

szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A rendelet hatálya egyaránt kiterjed a település bel- és külterületén lévő közterületekre és 

magánutakra (a továbbiakban együtt: utca). A településen minden utcát el kell nevezni azzal, hogy 

magánút elnevezésére csak a KCR rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti feltétel teljesülése esetén 

kerülhet sor.” 

 

2. § 

 

Az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a a   

következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1a) A településen lévő magánutak esetében, a magánút tulajdonosa írásban kezdeményezheti a 

magánút elnevezése iránti eljárás lefolytatását a Képviselő-testületnél. A Képviselő-testület a 

kérelem benyújtását követő soros ülésen hoz döntést azzal, hogy  magánút elnevezésére e rendelet 

előírásainak figyelembe vételével kerülhet sor.” 

 

3. § 

 

E rendelet a 2022. október 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

 Király László s.k.     dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k. 

 polgármester                                     jegyző    

 

 

 

 

 



A tervezet benyújtó szervezet megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt. I. ütem

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz II. ütem

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Deszk Község Önkormányzata III. ütem

Víziközmű-rendszer kódja: 11-24077-1-001-00-11
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Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra
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A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint



A tervezet benyújtó szervezet megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt. I. ütem

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz II. ütem

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 H

Tervezett 

időtáv

Kezdés Befejezés
(rövid/közép/

hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Rendkivüli helyzetből 

adódó azonnali 

feladatok

eseti
Deszk Község 

Önkormányzata
596

értékcsökkenési 

leírás
2023.01.01 2023.12.31 rövid x

2

Kossuth u.-Kossuth 

köz DN 100 tolózár 

csere

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
400

értékcsökkenési 

leírás
2023.01.01 2023.12.31 rövid x

3

Membrán szelepek 

cseréje karbantartható 

pneumatikus elzáró 

szerelványekre, 

átépítés, vezérlés 

módosítása/JKA 

vezérlők cseréje 

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
26 350

értékcsökkenési 

leírás
2023.01.01 2023.12.31 rövid x

1.

Rendkivüli helyzetből 

adódó azonnali 

feladatok

eseti
Deszk Község 

Önkormányzata
1 600

értékcsökkenési 

leírás
2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

2

Deszk belterület 

bekötővezeték 

felújítás, rekonstrukció 

2 db

nem engedélyköteles
Deszk község 

Önkormányzata
560

értékcsökkenési 

leírás
2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

3

Széchenyi u.-Dózsa 

Gy. sarok tolózárakna 

felújítás 2 db tolózár 

csere

nem engedélyköteles
Deszk község 

Önkormányzata
490

értékcsökkenési 

leírás
2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

4 GAC csere (6 m3) nem engedélyköteles
Deszk község 

Önkormányzata
4 650

értékcsökkenési 

leírás
2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

Tervezett feladatok nettó 

költsége az egyes ütemek 

tekintetében

[eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében

[eFt]

27 346 27 346

Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontos-

sági 

sorrend

Beruházás 

megnevezése

Vízjogi létesítési/elvi 

eng. száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó 

költség (eFt)

Forrás 

megnevezése

7 300 109 384

960 000 273 460

Megvalósítás időtartama
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

G I



1.

Rendkivüli helyzetből 

adódó azonnali 

feladatok

eseti
Deszk Község 

Önkormányzata
4 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

2

Deszk külter. vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

2108m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
77 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

3

Deszk, Ady Endre utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 224m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
9 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

4

Deszk, Alkotmány utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 2798m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
103 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

5

Deszk, Arany János 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

602m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
22 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

6

Deszk, Árpád utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 238m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
9 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

7

Deszk, Bajcsy 

Zsilinszky utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

358m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
14 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

8

Deszk, Bálint Sándor 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

220m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
9 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

9

Deszk, Béke utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 475m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
18 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

10

Deszk, Csalogány utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 325m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
12 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

11

Deszk, Damjanich utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 819m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
30 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

12

Deszk, Dózsa György 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

181m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
7 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x



13

Deszk, Dózsa György 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 80, 

244m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
8 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

14

Deszk, Gerliczy Ferenc 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

271m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
10 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

15

Deszk, Jakab Gyula 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

531m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
20 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

16

Deszk, Jókai Mór utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 223m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
9 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

17

Deszk, József Attila 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

542m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
20 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

18

Deszk, Juhász Gyula 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

225m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
9 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

19

Deszk, Kiss Ernő utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 147m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
6 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

20

Deszk, Kossuth Lajos 

köz vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

204m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
8 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

21

Deszk, Kossuth Lajos 

köz vezeték 

rekonstrukció DN 80, 

241m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
8 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

22

Deszk, Kossuth Lajos 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

727m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
27 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

23

Deszk, Magyar utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 509m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
19 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

24

Deszk, Május 1 utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 2571m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
94 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

25

Deszk, Maros utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 277m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
11 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x



26

Deszk, Mikszáth 

Kálmán utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

391m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
15 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

27

Deszk, Móra Ferenc 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 150, 

195m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
10 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

28

Deszk, Móra Ferenc 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

863m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
32 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

29

Deszk, Ősz utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 709m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
26 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

30

Deszk, Ősz utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 80, 123m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
4 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

31

Deszk, Páva utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 176m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
7 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

32

Deszk, Pero 

Szegedinac utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 377m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
14 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

33

Deszk, Petőfi Sándor 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

589m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
22 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

34

Deszk, Radnóti Miklós 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

221m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
9 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

35

Deszk, Rákóczi Ferenc 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

289m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
11 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

36

Deszk, Sellő utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 204m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
8 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

37

Deszk, Semmelweis 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

1099m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
41 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x



38

Deszk, Széchenyi 

István utca vezeték 

rekonstrukció DN 150, 

214m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
10 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

39

Deszk, Széchenyi 

István utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

1903m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
70 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

40

Deszk, Szegfű utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 560m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
21 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

41

Deszk, Szőregi sor 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 206m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
8 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

42

Deszk, Táncsics 

Mihály utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

638m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
24 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

43

Deszk, Tempfli tér 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 486m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
18 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

44

Deszk, Tó köz vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

281m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
11 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

45

Deszk, Tömörkény 

István utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

290m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
11 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

46

Deszk, Virág utca 

vezeték rekonstrukció 

DN 100, 239m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
9 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x

47

Deszk, Zrínyi Miklós 

utca vezeték 

rekonstrukció DN 100, 

423m

nem engedélyköteles
Deszk Község 

Önkormányzata
16 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x



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:

A B C D E F H

Tervezett 

időtáv

Kezdés Befejezés
(rövid/közép/

hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Rendkivüli helyzetből 

adódó azonnali 

feladatok

eseti
Deszk Község 

Önkormányzata
2 044

értékcsökkenési 

leírás
2023.01.01 2023.12.31 rövid x

2.

József Attila utca 

szennyvíz-végátemelő 

elektromos ellátás 

kapacitás bővítés. A 

jelenlegi elektromos 

ellátás csak egy 

szivattyús üzemre 

elegendő, így az 

átemelő kapacitás 

hiánya a 

szennyvízelvezetés 

biztonságát csökkenti.

nem engedély köteles
Deszk Község 

Önkormányzata
7 500

értékcsökkenési 

leírás
2023.01.01 2023.12.31 rövid x

3.

Deszk Kossuth közi 

szennyvízátemelő 

csatornahálózati 

vegyszeradagoló 

pótlása

nem engedély köteles
Deszk Község 

Önkormányzata
500

értékcsökkenési 

leírás
2023.01.01 2023.12.31 rövid x

Tervezett feladatok nettó 

költsége az egyes ütemek 

tekintetében

[eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében

[eFt]

36 544 36 544

Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontos-

sági 

sorrend

Beruházás 

megnevezése

Vízjogi létesítési/elvi 

eng. száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó 

költség (eFt)

Forrás 

megnevezése

22-24077-1-001-00-04

475 176 146 176

584 140 365 440

Megvalósítás időtartama
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

G I

6/1



4.

Folyamatirányítási 

felújítások:

- PLC cserék és 

mikrohullámú 

kommunikáció 

kialakítása 5 db 

átemelőnél

- A SCADA program 

felújítása mert nem a 

valóságnak megfelelő 

adatokat mutatja, 

illetve bizonyos 

adatokat egyáltalán 

nem mutat.

- 2 db közbenső 

szennyvízátemelő 

vegyszeradagoló 

rendszer felügyeleti és 

folyamatirányítási 

elemeinek felújítása 

hozamarányos 

vegyszeradagolás 

biztosításához.

- Elektromos szekrény 

részleges felújítás

nem engedély köteles
Deszk Község 

Önkormányzata
5 000

értékcsökkenési 

leírás
2023.01.01 2023.12.31 rövid x

5.

Deszk József A. u. 

végátemelő biofilter 

felújítás

nem engedély köteles
Deszk Község 

Önkormányzata
1 500

értékcsökkenési 

leírás
2023.01.01 2023.12.31 rövid x

6.

Deszk Május 1 utca és 

Móra Ferenc utca 

szennyvízcsatorna 

egyes szakaszok 

helytelen ágidom 

beéíptés miatt törött 

csatlakozásoknál 

csomóponti 

rekonstrukciók

nem engedély köteles
Deszk Község 

Önkormányzata
20 000

értékcsökkenési 

leírás
2023.01.01 2023.12.31 rövid x

1.

Rendkivüli helyzetből 

adódó azonnali 

feladatok

eseti
Deszk Község 

Önkormányzata
8 176

értékcsökkenési 

leírás
2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x
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2.

Deszk Május 1 utca és 

Móra Ferenc utca 

szennyvízcsatorna 

összes további 

helytelen ágidom 

beéíptés miatti 

csomóponti 

rekonstrukció, valamint 

korrodált tisztítóakna 

fedlap cserék

nem engedély köteles
Deszk Község 

Önkormányzata
150 000

értékcsökkenési 

leírás
2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

5.

Szennyvízkezelői 

folyamatirányítói, 

műhely és szociális 

épület felújítása 

(Deszk, Újszentiván, 

Tiszasziget és 

Kübekháza közösen, a 

teljes ktg-ből csak a 

Deszki 

Önkormányzatra eső 

rész szerepel)

nem engedély köteles

Deszk Község 

Önkormányzata, 

Kübekháza Község 

Önkormányzata, 

Újszentiván Község 

Önkormányzata, 

Tiszasziget Község 

Önkormányzata

7 000
értékcsökkenési 

leírás
2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

6.

Szennyvízátemelők 

gépészeti és 

elektronikai elemek 

felújítása, pótlása

nem engedély köteles
Deszk Község 

Önkormányzata
15 000

értékcsökkenési 

leírás
2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x
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7.

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

értékcsökkenési 

leírás
2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x
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8.

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 

építeni vagy cserélni. 

Ezen átépítés költsége 

nincs benne a tervezett 

költségben.

még nincs terv sem
Deszk Község 

Önkormányzata
60 000

értékcsökkenési 

leírás
2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

9.

Szennyvízcsatorna 

szakaszok helytelen 

ágidom beéíptés miatti 

csomóponti 

rekonstrukciók

nem engedély köteles
Deszk Község 

Önkormányzata
200 000

használati díj / 

közműfejlesztési 

hozzájárulás / 

megtéritési igény / 

értékcsökkenési 

leírás / forráshiány

2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

1.

Rendkivüli helyzetből 

adódó azonnali 

feladatok

eseti
Deszk Község 

Önkormányzata
20 440

használati díj / 

közműfejlesztési 

hozzájárulás / 

megtéritési igény / 

értékcsökkenési 

leírás

2028.01.01 2037.12.31 hosszú x x x x x x x x x x
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2.

Szennyvízátemelők 

gépészeti és 

elektronikai elemek 

felújítása, pótlása

nem engedély köteles
Deszk Község 

Önkormányzata
20 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

3.

Gravitációs 

szennyvízcsatorna 

rendszer elemeinek 

felújítása

nem engedély köteles
Deszk Község 

Önkormányzata
500 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

4.

Szennyvízátemelők 2 

db vízbekötés kiépítés 

vízvételi lehetőséggel

nem engedély köteles
Deszk Község 

Önkormányzata
700

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

5.
Szennyvízátemelők 

bekerítése
nem engedély köteles

Deszk Község 

Önkormányzata
3 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

6.
Szennyvízátemelők 

építészeti felújítása
nem engedély köteles

Deszk Község 

Önkormányzata
40 000

értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x
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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:

A B C D E F H
Tervezett 

időtáv

Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

osszú) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.

3.

4.

5.

6.

7.

22-24077-1-001-00-04

Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

I

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett feladatok nettó 

költsége az egyes ütemek 

tekintetében

[eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében

[eFt]

Fontos-

sági 

sorrend

Beruházás 

megnevezése

Vízjogi 

létesítési/elvi 

eng. száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Tervezett nettó 

költség (eFt)

G

Megvalósítás idő tartama
Forrás 

megnevezése



DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

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

Ikt.sz.: D1/…..…../2022. Tárgy: Első Deszki Szociális Mezőg. Szöv.  
támogatása 

 
 

Deszk Község Önkormányzat    

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Első Deszki Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 2015-ben alakult.  Az önkormányzat jogi 
személyiségű alapító tagként 1 db (10.000 Ft névértékű) részjegy jegyzésével kívánt a szociális 
szövetkezet alapító tagja lenni.  A Képviselő-testület azt remélte akkor, hogy az Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) új támogatási programja segítségével az álláskereső és a 
szociálisan hátrányos helyzetű emberek munkához jutását tudja ezen szervezettel elősegíteni. Sajnos, a 
program nem vezetett településünkön eredményre, nem volt olyan mozgósító hatása ezen szervezeti 
formának, mint más településeken látható. A Szövetkezet vezetősége a tisztújítás, illetve a megszüntetés 
érdekében többször próbálta összehívni a taggyűlést, de ez kudarcba fulladt. A Szegedi Törvényszék 
Cégbírósága, mint felügyelei szerv, hivatalból vizsgálja azokat a szövetkezeteket, mely valós működést 
nem folytatnak, illetve a vezető és a felügyelő bizottságtagjainak a jogviszonya is megszűnt.  A 
Szövetkezetet végzésben kötelezte, hogy a tisztújítás történjen meg, illetve fizessen meg 100.000,-Ft. 
felügyeleti illetéket.  
 
Amennyiben tisztújításra nem kerül sor, a Cégbíróság kényszertörléssel szünteti meg a Szövetkezetet.  
Előbbiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az illeték befizetése céljából adjon a 
Szövetkezetnek 100.000,-Ft. működési támogatást. A Szövetkezet működésére nincs szükség, a 
tisztújítás nem lehetséges, így annak kényszertörlése várható a későbbiekben. 
 
 
Deszk, 2022. szeptember 23. 
 
 
      Tisztelettel:  
 
 
 

Király László 
   polgármester

mailto:ph@deszk.hu


Határozati javaslat 
 

Tárgy: Első Deszki Szociális Mezőgazdasági Szövetkezet támogatása  
 
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szegedi Törvényszék 
Cégbíróságának a felügyeleti illeték megfizetése céljából 100.000,-Ft támogatást nyújt az Első Deszki 
Szociális Mezőgazdasági Szövetkezetnek. 
 
A működési támogatás összege a költségvetési rendeletben rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesítést kapnak: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. PH. Gazdasági Csoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 



DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 
TEL: (62) 571-580, e-mail: ph@deszk.hu 

 
Ikt.sz.: D1/…..…../2022.   Tárgy: A háziorvosi feladatellátási szerződés 
     módosítása 
 
 
 
Deszk Község Önkormányzat    
Képviselő-testülete 
részére 
 
Deszk 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2018. január 23. napján létrejött feladatellátási szerződés aláírásával megbízta Dr. 
Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, háziorvostan-és üzemorvostan szakorvos, egyéni vállalkozót a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. 
pontja szerinti önkormányzati feladat ellátásával, a Deszk, II. számú alapellátási körzet felnőtt- és 
gyermek háziorvosi feladatainak ellátásával. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
1. mellékletének 7. pontja alapján a feladatellátási szerződésnek tartalmaznia kell a háziorvos 
helyettesítésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Tekintettel a háziorvosi alapellátás keretében személyes ellátásra köteles orvos helyetteseinek 
személyében történt változásra a feladatellátási szerződés módosítása vált szükségessé.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslat szerinti döntést meghozni 
szíveskedjenek. 
  
Deszk, 2022. szeptember 27. 
 
 

Király László 
polgármester 

mailto:ph@deszk.hu


 
KIVONAT 

 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember …. napján tartott testületi 

ülésén készült jegyzőkönyvéből. 
…../2022. (…..) önkormányzati határozata 
 

Tárgy: A háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása 

 

 
HATÁROZAT 

 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Deszk Község Önkormányzata 
és Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, háziorvostan-és üzemorvostan szakorvos, 
egyéni vállalkozó (székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A., ágazati azonosító: 060090090, szakmakód: 
6306, nyilvántartási szám: 38449) között 2018. január 23. napján létrejött feladatellátási szerződés 1. sz. 
módosításáról szóló szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező módosító szerződés aláírására. 
 

 

K.m.f. 

 

 Király László sk. Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
Kivonat hiteléül: 
 

 



FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

1. sz. módosítás 

 
 
Amely létrejött egyrészről  
Deszk Község Önkormányzata (6772 Deszk, Tempfli tér 7., képviseletében: Király László 
polgármester, törzskönyvi azonosító szám: 726533, adószáma: 15726535-2-06, KSH statisztikai számjel: 
15726535-8411-321-06), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 
Másrészről  
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, háziorvostan-és üzemorvostan szakorvos, egyéni 
vállalkozó (szül.:Szolnok, 1956. 12. 12., an.: Rózsavölgyi Erzsébet, lakhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 
4/A., ágazati azonosító: 060090090, szakmakód: 6306, nyilvántartási szám: 38449), 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 2018. január 23. napján létrejött feladatellátási szerződés (a 
továbbiakban: feladatellátási szerződés) aláírásával a Megbízó megbízta a Megbízottat Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja szerinti 
önkormányzati feladat ellátásával, a Deszk, II. számú alapellátási körzet felnőtt- és gyermek háziorvosi 
feladatainak ellátásával. 
A Felek megállapítják, hogy a háziorvosi alapellátás keretében személyes ellátásra köteles orvos  
helyetteseinek személyében történt változás miatt a feladatellátási szerződés módosítása vált 
szükségessé.  
 
2. A Felek a feladatellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 
 
2. 1. A feladatellátási szerződés 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„20. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi alapellátás keretében személyes ellátásra 
köteles orvos – a 3. számú mellékletben megjelölt – helyettesei: Dr. Deim Beáta, Dr. Deák Enikő, Dr. 
Marusin Ildikó, Dr. Juhász Tibor, Sági Gina háziorvostan szakképesítéssel rendelkező orvosok. (A 
Megbízott működési engedélye tartalmazza a helyettesítő orvosok nevét és orvosi bélyegzője számát, 
vagy működési nyilvántartási számát.) A Megbízott kötelezi magát arra, hogy a helyettesítő orvosok 
személyében bekövetkező változásokról a Megbízót haladéktalanul értesíti.” 
 
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, 2022. szeptember 28. 



 
 
 
………………………………..    …………………………….. 
  Megbízó        Megbízott 
Deszk Község Önkormányzata      Dr. Balla Beáta 
 Király László     csecsemő-gyermekgyógyász, háziorvostan-  
 polgármester     és üzemorvostan szakorvos, egyéni vállalkozó 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2022. (IX. 27.) önkormányzati határozatával 
jelen szerződésben foglaltakat jóváhagyja. 





Intézkedési terv 
 

 

1., Humán erőforrások:  

4,5 munkahely kerül megszüntetésre az önkormányzati intézményeknél, cégeknél. (Deszki 

Művelődési Ház és Könyvtár: 1,5 álláshely; Deszki Polgármesteri Hivatal: 1 álláshely; Deszki 

Település-üzemeltetési Nonprofit Kft: 2 álláshely) 

A fentiekkel kapcsolatos munkajogi lépéseket 2022. október 04. napjától, - a jogi keretek 

betartásával - azonnali hatállyal kell végrehajtani.  

 

2., Deszk Község Önkormányzata és Deszki Polgármesteri Hivatal: 

- Az önkormányzati intézmények takarítását – a létszámcsökkentést követően – a 

megmaradó létszámok integrálásával, a takarítási feladatok átszervezésével és a 

munkaerők összevonásával hatékonyabban kell megoldani.  

- A település teljes területén a közvilágítás, este 23 és reggel 5 óra közötti 

kikapcsolásának lehetőségéről, vagy a meglévő világítótestek ritkításáról – azaz adott 

számú világítótest üzemen kívül helyezéséről - az egyeztetéseket meg kell kezdeni a 

szolgáltatóval. 

- A díszvilágítások és az intézmények kültéri megvilágításai kikapcsolásra kerülnek a 

településen. 

- A Sportcentrumban a pályavilágítás lekapcsolásra kerül - az a továbbiakban nem lesz 

elérhető. 

- Karácsonykor nem lesz díszkivilágítás a Tempfli téren és az intézményeken, csak a 

falukarácsonyfa led világítása maradhat meg. 

- A Hivatalban a napelemekkel működtetett hőszivattyúval az előteret és a folyosókat 

max. 19 C
o
-ra lehet felfűteni, míg minden olyan helyiségben, ahol az ott dolgozók 

ülőmunkát végeznek max. 22 C
o
 tartható a munkaidő alatt, ezt követően max. 19 C

o
-os 

temperálás működhet.   

- Eladásra kerül az önkormányzat Suzuki Swift típusú személygépjárműve. 

- A települési rendezvények ebben az évben kizárólag az adventi szabadtéri 

rendezvényekre korlátozódhatnak. A Falu-Mikulás rendezvényen minden évben – a 14 

év alatti gyermekek részére - kiosztásra kerülő ajándékcsomagok, az előre jelzett 

jelentős áremelkedések miatt, már ezen határozat meghozatala előtt meg lettek 

rendelve. Emiatt már csak módosításra, mennyiségi csökkentésre volt lehetőségünk, 

így a Képviselő-testület döntése alapján 2022. évben csak a 11 éves korukat 2022. 

december 5-ig még be nem töltő deszki, és Deszken tanuló – Deszken óvodába, vagy 

bölcsődébe járó - gyerekek kapnak Mikulás csomagot a települési Falu-Mikulás 

rendezvényen.   

- Az éves kulturális- és nagyrendezvények kizárólag a nyertes pályázati forrásokból és 

csak azok mértékéig valósíthatók meg.  

 

- Az Önkormányzat minden intézménye, minden épülete esetében - pályázati források 

felkutatásával, a dologi kiadások csökkentésével és a munkahelyi létszámok 

optimalizálásával – keresse a lehetőséget napelemes rendszerek telepítésére, 

bővítésére, az energiafelhasználás csökkentése érdekében! 

 

3., Deszki Művelődési Ház és Könyvtár: 

- A Faluház színháztermét 19 C
o
 fölé nem lehet fűteni – ill. a csoportfoglalkozásokat, és 

a próbákat lehetőleg a kupolaterembe kell integrálni, ahol elektromos fűtést kell 

használni – az épület napelemes kapacitásaira alapozva. 



- A könyvtár helyiségben, az olvasóban és a klubokban elektromos fűtőpaneleket 

szereltetünk fel – szintén a faluház napelemes kapacitásait kihasználva. A felsorolt 

helyiségek maximált hőfokra történő felfűtéshez csak ezek az elektromos fűtőtestek, 

ill. a klímaberendezések használhatók.  

- A könyvtárban és az irodában, ahol az ott dolgozók ülőmunkát végeznek, max. 22 C
o
 

tartható a munkaidő alatt, ezt követően max. 19 C
o
-os temperálás működhet.  

- A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. október 03-tól minden szombaton 

zárva tart. 

 

4., Idősek Napközi Otthona: 

- Az Idősek Napközi Otthonában a nagyterem napi használatát meg kell szüntetni, az 

előteret és a kistermet lehet csak csoportos foglalkozásokra használni – ezekben is 

elektromos fűtőpaneleket szerelünk fel. 

- Az Idősek Napközi Otthonában tartott egyéb rendezvényeken a terembérlet összegén 

felül meg kell fizetni az azt használónak a ténylegesen felmerülő összes költséget – 

különös tekintettel a rezsiköltségekre és az élőmunka díjaira (külön szolgáltatási díj). 

Ennek mértékéről az intézményben kaphatnak pontos tájékoztatást. Az erről szóló 

tájékoztatót a bejáratnál, belül ki kell függeszteni.  

- A helyiség rendezvény céljára csak 13 és 24 óra közötti időszakra adható bérbe. 

 

5., Védőnői- és orvosi rendelők: 

- Az orvosi- és a védőnői rendelőben, ahol az ott dolgozók ülőmunkát végeznek max. 

22 C
o
 tartható a munkaidő alatt, ezt követően max. 19 C

o
-os temperálás működhet. Az 

előtereiben, váróhelyiségekben munkaidőben is csak 19 C
o
 lehet.  

 

6., Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft és a Sportcsarnok: 

- A Sportcsarnokban a Település-üzemeltetési Nonprofit Kft irodáiban az épület 

meglévő napelemes kapacitásaira alapozva elektromos paneleket szereltetünk fel, 

melyekkel az épületen meglévő napelemekkel működtetve max. 22 C
o
-ot tarthatnak az 

ülőmunkával érintett két helyiségben. Ezt követően max. 19 C
o
-os temperálás 

működhet. 

- A Sportcsarnok küzdőterén a gázkazánnal működtetett padlófűtést csak 

fagymentesítésre lehet használni – ott max. 18 C
o
 lehet. 

- A büfé helyiség fűtésére a meglévő elektromos fűtőpanelt lehet csak használni, szintén 

a meglévő napelemes kapacitását kihasználva. 

- A Sportcsarnok szociális helyiségeiben – tekintettel a páraterhelésre – max. 21 C
o
 

lehet – de ezt csak díj ellenében történő terembérlés, és az ezzel járó költségek teljes 

megtérítése esetén szabad alkalmazni. Használaton kívüli időszakokban ezen 

helyiségekben max. 18 C
o
 lehet.  

- A Sportcsarnokban a sport- és az egyéb rendezvényeken a terembérlet összegén felül 

meg kell fizetni az azt használónak a ténylegesen felmerülő összes költséget – különös 

tekintettel a rezsiköltségekre és az élőmunka díjaira (külön szolgáltatási díj). Ennek 

mértékéről a sportcsarnokban kaphatnak pontos tájékoztatást. Az erről szóló 

tájékoztatót a bejáratnál, belül ki kell függeszteni. 

- A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-nél munkaidőben – kizárólag 

munkavégzéssel kapcsolatosan, a munkába járás kivételével – csak a céges autókat 

lehet használni.  

 

7., Szabadidőpark:  
- A szabadidőparkban a futballpályán jelentősen korlátozzuk az esti edzések számát, és 



ezeken is csak részleges pályavilágítás működhet. 

- A szabadidőparkban működő sportöltöző épületet a fűtési időszakban csak 

fagymentesítés céljából lehet fűteni, ott energiaigénnyel bíró rendezvényeket tartani 

nem lehet! 

 

8., Gerliczy Étterem:  
- Az önkormányzati tulajdonú, de bérleti szerződés alapján üzemeltetett épület 

fűtésének módját és mértékét a bérlő saját hatáskörben határozhatja meg, úgy, hogy az 

étterem fogyasztó terében a közétkeztetések ideje alatt min. 19 C
o
-ot kell tartania. Az 

épületben a bérlőnek kell gondoskodnia a teljeskörű fagytalanításról!    

 

A felfűtési korlátozásokban érintett helyiségekben, az önkormányzat költségvetésének 

terhére fali hőmérőket kell felszerelni 1,00-1,50 m-es magasságban, a hőmérsékleti 

értékeket az erre – az intézmény által - rendszeresített rezsi-naplóban, napi 3x-i 

alkalommal (8
00

; 12
00

; 16
00

 órakor) rögzíteni kell. A mért értékek rögzítésénél fel kell 

tüntetni a bejegyzést végző dolgozó nevét – aki aláírásával igazolja a rögzített adatok 

valódiságát.  

 

9., Gép- és szolgáltatásbérlés:  

- Fel kell mondani a nem az alapellátásokkal kapcsolatban folytatott szolgáltatásokra 

bérelt irodai gépek, eszközök bérleti szerződéseit, a továbbiakban csak az intézmények 

működtetéséhez elengedhetetlen eszközöket lehet megtartani. 

- A jelenleg ballonos ivóvízzel felszerelt ivóvíz-automaták bérletét felmondva, azokat a 

saját vízhálózatról működő eszközökre kell cserélni. 

- Meg kell szüntetni minden külső személytől, jogi személytől vásárolt, átalánydíjas 

szerződéssel igénybe vett szolgáltatást. Ezek helyett – csak indokolt esetben - 

kizárólag eseti szerződéssel lehet hasonló szolgáltatásokat igénybe venni. 

 

10., Óvoda-bölcsőde:  

- A két intézmény foglalkoztatóiban, a mosdókban és fürösztő helyiségekben max. 23 

C
o
-os hőmérsékletet kell tartani. Az irodákban és a dolgozói öltözőkben ez max. 20 C

o
 

lehet.  

- Az intézményekbe járó gyermekek családjától ezentúl kérjük, hogy minden hónap 

elején biztosítsanak gyermekeiknek az intézményi használatra wc papírt, papír 

zsebkendőt, folyékony szappant, fogkefét és fogkrémet.  Ezek mennyiségi elvárásairól 

az intézményeinkben kaphatnak megfelelő információt. Ez a gyakorlat a szegedi, és 

más környékbeli településeken működő intézményekben eddig is elfogadott és 

bejáratott volt – jelen helyzetben mi is bevezetni kényszerülünk. 

 

 

11., Szociális ügyek-, ellátások:  

- Belső átcsoportosításokkal, a költséghatékonyság növelésével alapot teremtve 

vizsgálja meg az Önkormányzat a szociális segélyekre fordítható keretösszeg 

növelésének lehetőségét – szem előtt tartva, és prioritásként kezelve a kötelező 

feladatok ellátását és az energiacsökkentést célzó fejlesztések finanszírozását az 

Önkormányzat intézményeiben és épületeiben.   

- Az Önkormányzat a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-n keresztül 

készüljön fel a megemelkedett szociális tűzifa igények kielégítésére - az eddigi 

gyakorlattól eltérően – a tűzifát közel a végső felhasználásra kész állapotúra aprítva. A 

jövő évi fűtési szezonhoz szükséges tűzifamennyiség biztosítása érdekében a Kft. az 



előttünk álló őszi-, és téli időszakban a szükséges intenzitással végezze el az 

Önkormányzat tulajdonában lévő ligetes, fás-, vagy erdőterületek ritkítását, az 

elszáradt fák kivágását.  

 

12., Bursa Hungarica: 

- Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletmódosítással 76 ezer Ft-ról, 

110 ezer Ft-ra, ill. a méltányossági alapon adható esetekben, az eddigi 100 ezer Ft-ról 

145 ezer Ft-ra emelte a Bursa Hungarica támogatási rendszerben figyelembe vehető, 

egy főre jutó jövedelem összegeket. Ezzel a 45%-os emeléssel – ebben a 

mindannyiunk számára nehéz helyzetben – reményeink szerint jóval többen 

kerülhetnek be a támogatási rendszerbe. 

 

A fenti intézkedések 2022. október 03. 0:00 órától lépnek érvénybe, a végrehajtásukért 

minden dolgozó a saját hatáskörében felelős, a betartatásukért, és az ellenőrzésért a cég-

, az intézmény-, és a munkahelyi vezetők felelnek.  

 

Az intézkedésekkel optimalizálni, és az észszerűség keretein belül csökkenteni kívánjuk az 

önkormányzati intézmények és épületek energiafelhasználását, egyben megóvva dolgozóink, 

kollégáink és a ránk bízott bölcsődés és óvodás korú gyermekek egészségét – és megőrizni a 

település fizetőképességét, törekedve az elszabadult energiaárak miatt csődhelyzet 

elkerülésére.  

 

Deszk, 2022. szeptember 27. 

   

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 

 

Király László 

Deszk község polgármestere  

sk. 

 


