


































Tájékoztató a két ülés között végzett polgármesteri munkáról 
 
 

D1/…………/2022. 
 

A képviselőtestület előző ülése 2022. szeptember 27-én volt. Az azóta eltelt időszakban végzett 
polgármesteri munkáról az alábbiakban adok tájékoztatást. 
 
 
2022. szeptember-

október hó 
Események 

 

Szeptember 29. Rendkívüli testületi ülés a hivatalban. 

 Petőfi u. 36. sz. alatti „Esély Otthon” lakás átadása bérlő részére. 

Szeptember 30. Mihály napi vásár a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsődében. 

 Lakossági fórum a Maros-menti lakóparkban – lakossági szennyvízelvezetés 
ügyben. Az ügyet az azóta a Kormányhivatalba elküldött levéllel szeretnénk 
előmozdítani. 

Október 01. Algyő Napja rendezvény 

Október 02. „Szent Száva” Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ új szárnyának 
épületszentelő ünnepsége Deszken. 

Október 03. Vezetői megbeszélés a hivatalban. 

Október 04. Megbeszélés a hivatalban Ternainé Fodor Marianna intézményvezetővel. 

Október 05. Tárgyalás a hivatalban Fekete Istvánnéval, a Csm. Településtisztasági 
Nonprofit Kft. gazdasági igazgató-helyettesével – a Maros Menti Lakóterület 
szennyvízproblémái miatt.  

 Nyitrai Egyetem delegációjának fogadása a Deszki Móra Ferenc Csicsergő 
Óvoda-Bölcsődében. 

 Tárgyalás a hivatalban Dönczi Tiborral, a Konica Minolta Magyarország Kft. 
képviselőjével – a gépállomány csökkentését célozva. Eredményes volt az 
egyeztetés, sikerül havi 130-140 e Ft-tal csökkenteni a bérleti díjakat. 
Természetesen ez fénymásolók visszaadásával is jár. 

Október 06. Személyes megbeszélés az Irányító Hatósággal a Magyar Államkincstár 
Csongrád-Csanád Megyei igazgatóságán – TOP projektek. Egyeztetésre 
hívtak be a Kincstárhoz, ahol három kérdést tettek fel a már befejezett TOP 
projektunkról – ami egyébként e-mail-ben is pillanatok alatt elküldhető lett 
volna.   

 Néhai Tari Miklós temetése. 

 Néhai Retek Péter deszki lakos temetése. 

Október 07. Adásvételi szerződés ismételt aláírása a hivatalban – a QSM kft melletti terület 
adásvételének újabb nekifutását élhettük át. A területet már eladtuk a Testület 
korábbi döntése alapján, a pénzt átutalták – csak a papírmunkát rontotta el a 
vevő ügyvédje.  

Október 10. Vezetői megbeszélés a hivatalban. 

 Néhai Kiss Györgyné Irénke deszki lakos temetése. 

 Megbeszélés a DSC vezetőségével – önkormányzati busz igénylésének, és a 
teremhasználat feltételeivel kapcsolatban. 

 Bírósági tárgyalás Szegeden – Juhász Bertalanné felperes Deszk, Móra Ferenc 
u. 8. sz. alatti vízelvezető árok ügyében. A tárgyalás rövidre sikerült, mivel a 
felperes ügyvédje visszalépett, így több hónapos szüneteltetés után ismét a 
kereset teljesség tételére és az új ügyvédjük által történő újbóli benyújtására 
kötelezte őket a bíróság.  

Október 13. Helyszíni szemle a Deszk Jakabb Gyula u. 19. és Juhász Gyula u. 11. sz. alatti 
ingatlanokon – kapubejáró. Folyamatosak a kötelező szakmai konzultációk. 

Október 15. Deszki Népdalkör által szervezett Dalos Találkozó rendezvény a Faluházban. 

Október 17. Vezetői megbeszélés a hivatalban. 

Október 18. Szépkorú Behány Józsefné Terike néni köszöntése otthonában 90. 
születésnapja alkalmából. 

 Néhai Szilágyi Attila deszki lakos temetése. 



 
Deszk, 2022. október 20. 

Tisztelettel: 
Király László 
polgármester 

Október 20. Ágotafalva 

 „Teadélután” a Nyugdíjas Klub szervezésében az Idősek Napköziotthonában. 

Október 21. A Zoltánfy István Általános Iskola október 23-i ünnepi műsora a Faluházban. 

Október 22. Gyalogtúra Deszken a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség 
támogatásával a Világ Gyalogló Hónap jegyében. 

 Tiszavirág Néptáncegyesület tánccsoportjának minősítő versenye 
Budapesten. 

Október 24. Vezetői megbeszélés a hivatalban. 

 „Élhetőbb Deszk – 2022” című pályázat ünnepélyes projektnyitó 
rendezvénye a Faluházban (Táncház). 

Október 25. Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának elnökségi ülése Szegeden. 
  
  
  
  
  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról, a községet 

érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 
 
 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Tájékoztatót a 
két ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról, a községet érintő fontosabb 
eseményekről és az önkormányzati pályázatokról az elhangzott kiegészítésekkel. 
 
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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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. október 21. 
. 
 
 
 
 

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 még egy tagönkormányzat általi 
elfogadására várunk, előreláthatólag ez október 
végéig megtörténik. 

 

 
 
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 folyamatban van. 

 

 
 
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 folyamatban van. 

 

 
 
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 folyamatban van. 

 

      



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.) 
111/2022. (IX.29.) 

 
 
 
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. 
 



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. 

 

104/2022. (IX. 27.) 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázathoz való csatlakozás 

 
Polgármester 

 

 

Folyamatos Csatlakozási szerződés elfogadásra került. 

 

106/2022. (IX. 27.)  Az Alföldvíz Zrt. gördülő fejlesztési 
tervének elfogadása 

Polgármester 

 

2022. 
szeptember 30. 

Benyújtásra került. 
 

108/2022. (IX. 27.)  A háziorvosi feladatellátási 
szerződés módosítása 

Polgármester 
 

Azonnal 
Feladatellátási szerződés módosítása megtörtént. 

 

109/2022. (IX. 27.)  Kócsó Zoltánné kérelme az 
alapellátás keretében nyújtott 
szociális étkeztetés díjának 
módosítására 

 
Polgármester 

 

 

Azonnal 
Szerződés módosítása megtörtént. 

 

110/2022. (IX. 27.)  A takarékossággal összefüggő 
intézkedési terv elfogadása 

Polgármester 
 

Azonnal 
Kihirdetésre 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 
 



DESZK KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

TEL.: 62/571-580 
E-MAIL: ph@deszk.hu 

Ikt. sz:           /2022. Tárgy: 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
rendelet magalkotása 

   
Deszk Község Önkormányzata 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
H e l y b e n  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CICIX. törvény (Kttv.) 104. § (1) bekezdése rögzíti, 
hogy a szabadságot az esedékességének évében kell kiadni. 
 
A Kttv. 108. § szerint: „A Kormány a központi államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire nézve 
igazgatási területenként rendeletben megállapíthatja azt az időszakot (igazgatási szünet), amely alatt a rendes 
szabadságot ki kell adni. Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője, a Kormány által megállapított 
igazgatási szünet időtartamán belül, az egyes szervezeti egységek esetében eltérő időszakban, illetve időtartamban 
határozhatja meg a szabadság kiadását, illetve kivételét. Az ilyen módon kiadott, illetve kivett szabadság nem 
haladhatja meg a kormánytisztviselő tárgyévre megállapított alapszabadságának a háromötödét.” 
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 
30/2012.(III.7.) Korm. rendelet az alábbiakat tartalmazza: 

13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama 
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, 
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott 

szabadság teljes egésze kiadható. 
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján 

kiadásra kerülő szabadságot. 
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja 

ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező 
szervek esetében a folyamatos feladatellátást. 

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a 
Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben 
foglaltak figyelembevételét. 
 
Javaslom a karácsonyi ünnepeket megelőző napokon és a két ünnep közötti napokon (összesen 9 
munkanap) a Deszki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet tartani. 
 
 
Deszk, 2022. október 19. 
 
   
 
 Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
    jegyző 
 

 
 
 

mailto:ph@deszk.hu
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Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
……/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 
a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 
 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CICIX. törvény 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és 
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13. § (1) 
bekezdésében foglaltakra, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Deszki Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 
2. § A Hivatal 2022. évi munkarendjében az igazgatási szünet 2022. december 19. napjától 2023. 

január 01. napjáig tart. 
 

3. § (1) A lakosságot az igazgatási szünet elrendeléséről helyben szokásos módon, annak kezdő 
időpontját megelőző 1 héttel tájékoztatni kell.  

 
4. § Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság teljes 

egésze kiadható. 
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. január 02-án hatályát veszti. 

 
 

 
Király László      Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 

 polgármester                jegyző 
 
 

A rendelet kifüggesztésre kerül:  
 
A rendelet levételének időpontja:  
 

       Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
              jegyző 
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Deszk Község Önkormányzata, Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki 

Polgármesteri Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, Deszki Móra Ferenc 

Csicsergő Óvoda, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 

2023. évi Ellenőrzési Programja 

 

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről - 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési 

vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállította a tárgyévet követő évre 

vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves 

ellenőrzési terv alapja a stratégiai ellenőrzési terv és a kockázatelemzés alapján felállított 

prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások.  

 

Az ellenőrzési program tartalmazza a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat belső 

ellenőrzési programját, melyet a jogszabályokban meghatározottak szerint fogadnak el. 

A belső ellenőrzési feladatokat 2023. évben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 

Koordinációs Központ Igazgatója által megbízott belső ellenőr végezi, a képviselő-testület 

által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján. 

Az éves kockázatelemzést az 1. számú melléklet tartalmazza.  

A 2023. évi ellenőrzések típusai: 

a) szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 

egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a 

hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; 

b)  pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint       

ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése. 

 

A stratégiai tervben foglaltak szerint a belső ellenőrzésnek 2023. évre vonatkozóan, 

kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területei:  

 Deszk Község Önkormányzata, Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki 

Polgármesteri Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár belső 

kontrollrendszerének ellenőrzése 

 Deszk Község Önkormányzata, Deszki Polgármesteri Hivatal közpénzekből nyújtott 

támogatások ellenőrzése 

 Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda gazdálkodásának ellenőrzése 

 

I. Szabályszerűségi ellenőrzés 

Ellenőrzés tárgya: Deszk Község Önkormányzata, Deszki Szerb Nemzetiségi 

Önkormányzat, Deszki Polgármesteri Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár belső 

kontrollrendszerének ellenőrzése 

 Ellenőrzött időszak: 2022-2023. év 

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a működés és gazdálkodás szervezettsége és 

szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek 

megfelelő-e. 

Ellenőrzés módja: a belső kontrollrendszer szabályzatainak és egyéb 

szabályozódokumentumainak ellenőrzése. 
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Ellenőrzési program  

Deszk Község Önkormányzata, Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki 

Polgármesteri Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár belső kontrollrendszerének 

ellenőrzéséhez 

 

1. A költségvetési szerv vezetője kialakította-e a szervezeten belüli 

kontrolltevékenységeket, melyek biztosítják a kockázatok kezelését és hozzájárulnak a 

szervezet céljainak eléréséhez. 

2. A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosított-e a 

belső kontrollrendszer működését, különösen az alábbiak vonatkozásában: 

 a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, 

 a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 

eredményességi szempontú megalapozottsága, 

 a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, 

a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve 

ellenjegyzése, 

 a gazdasági események elszámolása kontrollja. 

3. A fent felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított-e. 

4. A költségvetési szerv vezetője belső szabályzataiban a felelősségi körök 

meghatározásával szabályozta-e az alábbiakat: 

 engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, 

 a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, 

 beszámolási eljárások. 

5. A költségvetési szerv  szervezeti felépítése, annak területi tagolása, tevékenységi 

struktúrája, a döntési és hatásköri jogkörök megosztása kellően igazodott-e az 

ellátandó feladatokhoz, a hatékony működés és a gazdálkodás szempontjaihoz. 

6. A döntési és hatásköri rendszer megfelelő működéséhez: 

 meghatározták-e a feladat- és hatásköröket és az ezekkel kapcsolatos felelősséget, 

 elkészítették-e a belső kontrollrendszer szabályzatát, 

 kiépítették-e a szervezeti egységek kapcsolatát és az miként valósult meg. 

7. A működéshez, a gazdálkodás viteléhez rendelkezésre állnak-e a szükséges, naprakész 

belső szabályzatok.  

8. A belső információs rendszer kialakítása és működése megfelel-e a hivatal 

sajátosságainak, szervezeti és területi tagolásának, a belső és külső információs 

igényeknek. 

9. A vezetői ellenőrzés folyamatosan és a lehetséges mértékben dokumentáltan valósult-e 

meg, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés zártan átfogja-e a költségvetési szerv  

működését és gazdálkodását. 

 

II. Szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszk Község Önkormányzata, Deszki Polgármesteri 

Hivatal 

Ellenőrzés tárgya: közpénzekből nyújtott támogatások ellenőrzése 

Ellenőrzött időszak: 2022. évi támogatások 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a képviselő – testület által jóváhagyott és a 

meghatározott célokra, bizonylatokkal alátámasztva használták-e fel, illetve a képviselő-

testületnek a felhasználásról írásban elszámoltak-e. 
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Ellenőrzési program a közpénzekből nyújtott támogatások 

 ellenőrzéséhez 
 

1. a 2007. évi CLXXXI törvényben - a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról- foglaltak szerint pályáztak-e a támogatásra,  

2. a pályázatokra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazták-e a nem pályázati úton odaítélt 

támogatásokra is, 

3. figyelembe vették –e a törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint aki nem 

indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban, 

4. figyelembe vették-e az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat, 

5. kizárták-e azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton – a pályázati eljárás 

bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet 

támogatásban, 

6. az elnyert összeg felhasználását számlákkal és bizonylatokkal alátámasztották-e 

 

III. Pénzügyi ellenőrzés 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda, Deszki 

Polgármesteri Hivatal 

Ellenőrzött időszak: 2022. év 

Ellenőrzés tárgya: a 2022. évben nyújtott támogatások 

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetés tervezése megalapozottan történt-

e, megteremtette-e a feladatellátás feltételeit, az előirányzatok módosítása a jogszabályban és 

a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történt-e. A kiadások, bevételek időarányosan 

hogyan teljesültek, a tervezett és a tényleges bevétel-kiadás eltéréseit milyen okokra lehet 

visszavezetni. 

Ellenőrzés módszere: Deszk Község Önkormányzata és a Deszki Polgármesteri Hivatal 

szabályzatainak, nyilvántartásainak, az elszámolás bizonylatainak szúrópróbaszerű vizsgálata. 

 

Ellenőrzési program 

a 2022. évben nyújtott támogatások ellenőrzéséhez 

 A szerződéskötés jogosultságát (összeg, személy) szabályzatban szabályozták-e. A 

szabályzatban foglaltakat betartották-e. 

 A vonatkozó szabályok alapján képviselő-testületi döntés volt-e. 

 A vonatkozó szabályok alapján csatolva vannak-e az árajánlatok, beszerzési 

dokumentumok, megrendelések. 

 A szerződésekről vezettek-e nyilvántartást. 

 A kötelezettségvállalások könyvelése megtörtént-e. 

 

Deszk, 2022. szeptember 20. 

 

 

 

Gajdán Lejla 

         Belső ellenőrzési vezető 
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1. számú melléklet 

 

Kockázatelemzés Deszk Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési  

munkatervéhez 

  Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

 Kockázati tényezők Súly Kockázat Összesen Súly Kockázat Összesen 

1 Kontrollok értékelése 5 2 10 5 2 5 

2 Változás, átszervezés 4 1 4 4 1 4 

3 Rendszer komplexitás 4 2 8 4 2 8 

4 Kölcsönhatás más rendszerekkel 3 3 9 3 2 6 

5 Költségszint 3 2 6 3 2 6 

6 Külső fél által gyakorolt 

befolyás 
2 3 6 2 3 6 

7 Előző ellenőrzés óta eltelt idő 2 2 4 2 2 4 

8 Vezetőség aggályai a rendszer 

működésével kapcsolatosan 
3 2 6 3 2 6 

9 Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
4 3 12 4 3 12 

10 Jövőbeni döntésekre gyakorolt 

hatás 
3 3 9 3 3 9 

11 Munkatársak tapasztalata 

képzettsége 
3 3 9 3 4 12 

12 Közvélemény érzékelése 4 2 8 4 2 8 

 Összesen   91   86 

 

  Intézmények Gazdasági Társaság 

 Kockázati tényezők Súly Kockázat Összesen Súly Kockázat Összesen 

1 Kontrollok értékelése 5 2 10 5 1 5 

2 Változás, átszervezés 4 1 4 4 1 4 

3 Rendszer komplexitás 4 2 8 4 1 4 

4 Kölcsönhatás más rendszerekkel 3 3 9 3 3 9 

5 Költségszint 3 2 6 3 2 6 

6 Külső fél által gyakorolt 

befolyás 
2 1 2 2 1 

2 

7 Előző ellenőrzés óta eltelt idő 2 1 2 2 1 2 

8 Vezetőség aggályai a rendszer 

működésével kapcsolatosan 
3 1 3 3 1 

3 

9 Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
3 2 6 4 1 

4 

10 Jövőbeni döntésekre gyakorolt 

hatás 
3 2 6 3 2 

6 

11 Munkatársak tapasztalata 

képzettsége 
3 2 6 3 1 

3 

12 Közvélemény érzékelése 4 1 4 4 1 4 

 Összesen   66   52 
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Kockázatkezelési  mátrix Deszk Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési  

munkatervéhez 

Valószínűség Magas (8-

16) biztos 

bekövetkezés 

      

      

      

Közepes 5-7) 

esetleges 

bekövetkezés 

Nem vizsgálandó 

terület 

    

    

    

Alacsony (0-

4) ritka 

bekövetkezés 

Nem vizsgálandó 

terület 

Nem vizsgálandó 

terület 

  

  

 Alacsony (1-50) 

jelentéktelen 

Közepes  (51-75) 

mérsékelt 

Magas (76- 100) 

nagy 
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Deszk Község Önkormányzata, Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki 

Polgármesteri Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, Deszki Móra Ferenc 

Csicsergő Óvoda, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 

2023. évi  

Ellenőrzési terv időrendi táblázata 

 

Ellenőrzés típusa, 

megnevezése: 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

Belső kontrollrendszer 
ellenőrzése   

Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszk Község Önkormányzata, 

Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki Polgármesteri 

Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 

Ellenőrzött időszak: 2022-2023.év 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a működés és 

gazdálkodás szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, 

illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek 

megfelelő-e. 

Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak 

figyelmen kívül hagyása.  

Ellenőrzés időpontja: 2023. május 

Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla   belső ellenőr - SZKTT 

Koordinációs Központ                     

Ellenőrzés típusa, 

megnevezése: 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

közpénzekből nyújtott 

támogatások ellenőrzése 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszk Község Önkormányzata, 

Deszki Polgármesteri Hivatal 

Ellenőrzött időszak: 2022.évben nyújtott támogatások 

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a képviselő – testület 

által jóváhagyott és a meghatározott célokra, bizonylatokkal 

alátámasztva használták-e fel, illetve a képviselő-testületnek a 

felhasználásról írásban elszámoltak-e. 

Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül 

hagyása, dokumentumok hiányos vezetése. 

Ellenőrzés időpontja: 2023. július 

Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla   belső ellenőr - SZKTT 

Koordinációs Központ                   

Ellenőrzés típusa, 

megnevezése: 

pénzügyi ellenőrzés 

ellenőrzése 

Deszki Móra Ferenc 

Csicsergő Óvoda 

gazdálkodásának 
ellenőrzése 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Deszki Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda, Deszki Polgármesteri Hivatal 

Ellenőrzött időszak: 2022. év 2023. I. félév 

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetés 

tervezése megalapozottan történt-e, megteremtette-e a feladatellátás 

feltételeit, az előirányzatok módosítása a jogszabályban és a 

szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történt-e. A kiadások, 

bevételek időarányosan hogyan teljesültek, a tervezett és a 

tényleges bevétel-kiadás eltéréseit milyen okokra lehet 

visszavezetni. 

Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül 

hagyása, szabályozás hiányosságai. 

Ellenőrzés időpontja: 2022. november 

Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla   belső ellenőr - SZKTT 

Koordinációs Központ        

         

 

Deszk, 2022. szeptember 20.    
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   Gajdán Lejla 

Belső ellenőrzési vezető 

 

 

Jóváhagyva: 2022…………………… 

 

 

 

 

……………………………………….   ………………………………. 

Deszk Község Önkormányzata    Deszki Polgármesteri Hivatal 

Polgármester       Jegyző 

 

 

 

………………………………………….   …………………………………… 

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár,    Deszki Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Intézményvezető       Intézményvezető 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 

Ügyvezető 
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Deszk Község Önkormányzata, 

Deszki Polgármesteri Hivatal, Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki 

Polgármesteri Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, Deszki Móra Ferenc 

Csicsergő Óvoda, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 

2022. évi ellenőrzési stratégiai tervéhez 

Kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározása 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§ , 7§ (1) bekezdésben foglaltak alapján 

 

Működési 

Változás, átszervezés, 

Rendszer komplexitás 

Kölcsönhatás más 

rendszerekkel  

Külső fél által gyakorolt 

befolyás  

Vezetőség aggályai a rendszer 

működésével kapcsolatosan 

Munkatársak tapasztalata 

képzettsége  

Jogszabályok vagy egyéb szabályozók hibái, hiányosságai, 

ellentmondások 

Szabálytalan kötelezettségvállalás, ellenjegyzési, eljárási 

hibák 

Belső kontrollrendszer nem megfelelő működése 

Tárgyi feltételek hiánya, vagyontárgyak elhasználódása 

Költségvetési elvonás, állami támogatások csökkenése 

Informatika/ 

Kommunikáció 

Rendszer komplexitás 

Kölcsönhatás más 

rendszerekkel  

Külső fél által gyakorolt 

befolyás  

Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

Vezetőség aggályai a rendszer 

működésével kapcsolatosan 

Munkatársak tapasztalata 

képzettsége  

Közvélemény érzékelése 

A honlap nem tartalmazza a közérdekű és a közérdekből 

nyilvános adatokat 

Nem megfelelő a kapcsolatuk a külső szervekkel, 

partnerekkel, ügyfelekkel 

Adatok nem elérhetőek, az adatokat nem lehet visszaállítani, 

adatok 

megsemmisülése 

Nem biztosítják a feladatellátáshoz szükséges anyagi-

technikai eszközöket 

Nem hoznak létre, és nem működtetnek megfelelő 

színvonalú információs hálózatot 

Megfelelőségi 

Kontrollok értékelése  

Rendszer komplexitás 

Kölcsönhatás más 

rendszerekkel  

Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

Vezetőség aggályai a rendszer 

működésével kapcsolatosan  

Nem jogszabálynak, szabályzatnak megfelelő a működés, 

szabályozás hiánya 

Elérhetetlen célkitűzések, részben megvalósuló feladatok, 

működési folyamatok nem hatékony kialakítása 

A feladatellátáshoz elégtelen a rendelkezésre álló forrás 

Információhiány, megalapozatlan, későn meghozott 

döntések 

Előzmények ismeretének hiánya, elmaradt feladatok, 

elégtelen információáramlás 

Pénzügyi 

Költségszint  

Külső fél által gyakorolt 

befolyás  

Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége  

Munkatársak tapasztalata 

képzettsége  

Költségvetési megszorítások, elvonások 

Plusz feladat vállalása, jogszabály szerint kötelező ellátása 

év közben 

Intézményfinanszírozási problémák 

Támogatások elvesztése 

Lopás, csalás, sikkasztás, leltárhiány 
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Személyi 

Változás, átszervezés  

Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

Vezetőség aggályai a rendszer 

működésével kapcsolatosan 

Munkatársak tapasztalata 

képzettsége  

Közvélemény érzékelése 

A  munkavégzést nem egyértelmű szabályzatokkal és 

folyamatleírásokkal szabályozzák 

Munkaköri leírások nem teljeskörűek 

Nem megfelelő képzettség és tapasztalat 

Kulcsszerepet betöltő munkatársak elvesztése 

Túlzott leterheltség 

Magas fluktuáció, betegség miatti hiányzás 

Közvélemény 

Kölcsönhatás más 

rendszerekkel  

Közvélemény érzékelése 

Negatív lakossági visszhang 

Szolgáltatási szint nem megfelelőssége 

Bizalomvesztés 

 

Kockázatelemzés: 

 Deszk Község Önkormányzata,  

 Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat  

 Deszki Polgármesteri Hivatal,  

 Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 

 Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda  

 Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.    

2022. évi belső ellenőrzési  munkatervéhez 
Sor 

szá

m 

Kockázati tényezők Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 

Intézmények Gazdsági 

Társaság 

 Súly Kockázat Súly Kockázat Súly Koc-

kázat 

Súly Koc-

kázat 

1 Kontrollok értékelése 5 2 5 2 5 2 5 1 

2 Változás, átszervezés 4 1 4 1 4 1 4 1 

3 Rendszer 

komplexitás 
4 2 4 2 4 2 4 1 

4 Kölcsönhatás más 

rendszerekkel 
3 3 3 2 3 3 3 3 

5 Költségszint 3 2 3 2 3 2 3 2 

6 Külső fél által 

gyakorolt befolyás 
2 3 2 3 2 1 2 1 

7 Előző ellenőrzés óta 

eltelt idő 
2 2 2 2 2 1 2 1 

8 Vezetőség aggályai a 

rendszer 

működésével 

kapcsolatosan 

3 2 3 2 3 1 3 1 

9 Pénzügyi 

szabálytalanságok 

valószínűsége 

4 3 4 3 3 2 4 1 

10 Jövőbeni döntésekre 

gyakorolt hatás 
3 3 3 3 3 2 3 2 

11 Munkatársak 

tapasztalata 

képzettsége 

3 3 3 4 3 2 3 1 

12 Közvélemény 

érzékelése 
4 2 4 2 4 1 4 1 
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A képviselő - testület által elfogadott kockázatelemzés alapján meghatározott, stratégiai 

tervben szereplő belső ellenőrzések: 

 Deszk Község Önkormányzata, Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki 

Polgármesteri Hivatal, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár belső 

kontrollrendszerének ellenőrzése 

 Deszk Község Önkormányzata, Deszki Polgármesteri Hivatal közpénzekből nyújtott 

támogatások ellenőrzése 

 Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda gazdálkodásának ellenőrzése 

 

Deszk, 2022. szeptember 20. 

 

 

…………………………………    ……………………………………. 

Deszk Község Önkormányzata    Deszki Polgármesteri Hivatal 

Polgármester      Jegyző 

 

 

……………………………………   ……………………………………. 

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár   Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda  

Intézményvezető     Intézményvezető 

 

 

 

……………………………………………. 

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 

Ügyvezető 



Email cím: deszkikft@deszk.hu 
Tel/fax: 36-62/271-852 

Adószám: 18460186-2-06 
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700433-22795704-51100005 

 
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 

6772 Deszk, Móra Ferenc utca 2.  
Pf. 12.        deszkikft@deszk.hu 

 
 

 
Deszk Község Önkormányzat      Ikt.szám: K55/2022 

Képviselő-testülete 

részére 

Deszk 

 
 
Tárgy: A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. folyószámla hiteléhez kapcsolódó új 

hitelszerződésének megkötéséhez való hozzájárulás megadása és a szükséges kézfizető kezesség 

biztosítása 

 

 

Előterjesztés 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. szeptember 15-én írt alá a CIB bankkal 5 millió 

forint rulírozó folyószámlahitel keretről hitelszerződést, likviditása fenntartásának érdekében. A keret 

megállapodást minden évben a pénzintézet felülvizsgálja, és újra köti a szerződést. A bankban történt 

személyes megbeszélés alapján, a hitelkeret emelhető. Egy magasabb 6 millió forintos rulírozó 

hitelkeret biztonságosabb lenne a Kft. működése szempontjából.   

 

Kérném a Tisztelt Tulajdonost, hogy engedélyezze a 6 millió forintos rulírozó hitelkeret megkötését, és 

az újabb évi szerződés megkötéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást illetve tulajdonosi kezesség 

vállalást biztosítsa a hitel megkötéséhez.  

 

Kérem javaslatom elfogadását, és támogatás esetén a Képviselő-testület elé terjesztését. 

 

Deszk, 2022. október 20. 

 

 

 

 

      Tisztelettel: 

 

 

 

        Szabóné Sarkadi Szilvia s.k. 

         ügyvezető 
           

          
 

 

 

mailto:deszkikft@deszk.hu


DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

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

Ikt.sz..                                                          Ikt. sz.: Tárgy: Tájékoztatás törvényességi 

felhívásról 

          Melléklet: kérelem 

 

Melléklet: kérel 

 

Deszk Község Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

részére 

 

Deszk 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal munkatervében foglaltaknak megfelelően 

megvizsgálta megvizsgálta Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2000.(IX.29.) önkormányzati rendeletét (a 

továbbiakban: Temetőrendelet). 

 

A Temetőrendelet nem, vagy csak részben rendelkezik a köztemetőre vonatkozóan: 

a) a bevezető részben a feladatkör megjelöléséről; 

b) a ravatalozó használatának és igénybevételének; 

c) a temetési hely gazdálkodási szabályairól (pl. évenkénti felülvizsgálat előírása: felmérni a szabad 

temetési helyek számát, a megváltott temetési helyekre történt-e temetés, parcellák lezárása, illetve 

új parcellák megnyitásának szabályai, lejárt-e a temetési helyek megváltási ideje, történt-e 

újraváltás, a lejárt temetési helyek rendelkezési jogosultjainak felhívása az újraváltás lehetőségére, 

újraváltás elmaradása esetén a temetési hely újra-használatba vétele); 

d) a temetési hely újraváltásának díjáról. 

 

A fentiek alapján is szükséges a Temetőrendelet felülvizsgálata, illetve az időközben bekövetkezett 

jogszabályi változásokra tekintettel indokolt egy teljesen új jogi norma megalkotása. Ezen rendelet 

tervezet 2022. év végéig kerül beterjesztésre. 

 

Kérem, fogadjuk el a törvényességi felhívásban foglaltakat. 

 

Deszk, 2022. október 21.  

 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

Király László 

       polgármester 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

.............…/2022. (X. 25.) önkormányzati határozat 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztatás törvényességi felhívásról 

 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal CS/B01/07209-2/2022. vonatkozó törvényességi felhívását és az abban foglaltakat 

tudomásul veszi. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló új helyi 

rendelet tervezetét 2022. év végéig megtárgyalja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Erről értesítést kapnak: 

1. polgármester 

2. jegyző 

3. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 

4. Irattár 

 

 

K.m.f. 

 

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

  polgármester jegyző 

 

 

 



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI OSZTÁLY

Király László
polgármester úr
útján

Deszk Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
részére

Iktatószám: CS/B01/07209-2/2022.
Tárgy: törvényességi felhívás
Ügyintéző: dr. Koréh Zoltán
Tel.: (62) 680-464

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Miniszterelnökség a kormányhivatalok 2022. évi ellenőrzési munkatervében feladatul

tűzte  a helyi önkormányzatok temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeleteinek

törvényességi  célvizsgálatát,  amelyre  tekintettel  a  törvényességi  felügyeleti  jogkörében

eljáró  Csongrád-Csanád  Megyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal)

megvizsgálta  Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi köztemetőről

és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  13/2000.(IX.29.)  önkormányzati  rendeletét  (a

továbbiakban: Temetőrendelet).

A célellenőrzés keretében feltárt  jogsértések orvoslása érdekében – az Mötv.1 134. § (1)

bekezdése alapján – a Temetőrendeletet érintően az alábbi

t ö r v é n y e s s é g i  f e l h í v á s s a l

élek.

Az önkormányzat köteles köztemetőt fenntartani, és arra vonatkozóan a Ttv. felhatalmazó

rendelkezéseinek megfelelően rendeletet alkotni. [Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont, Ttv.2  3. § a)-

b) pont, 5. § (1) és (3) bek., 6. § (4) bek.]

1 2011. évi CLXXXIX. törvény: Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)
2 1999. évi XLIII. törvény: a temetőkről és a temetkezésről (Ttv.)

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: (06-62) 680 630
Fax: (06-62) 680 601 E-mail: tfo@csongrad.gov.hu KRID azonosító: 503729302
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A Temetőrendelet nem, vagy csak részben rendelkezik a köztemetőre vonatkozóan: 

a) a bevezető részben a feladatkör megjelöléséről [Jszr.3 55. § (5) bek., Mötv. 13. § (1) bek.

2. pont];

b) a ravatalozó használatának és igénybevételének szabályairól [Ttv. 6. § (4) bek., 41. §

(3) bek. b) pont, 42. §];

c) a temetési hely gazdálkodási szabályairól (pl. évenkénti felülvizsgálat előírása: felmér-

ni a szabad temetési helyek számát, a megváltott temetési helyekre történt-e temetés, par-

cellák  lezárása,  illetve  új  parcellák  megnyitásának  szabályai,  lejárt-e  a  temetési  helyek

megváltási ideje, történt-e újraváltás, a lejárt temetési helyek rendelkezési jogosultjainak

felhívása az újraváltás lehetőségére, újraváltás elmaradása esetén a temetési hely újrahasz-

nálatba vétele) [Ttv. 41. § (3) bek. c) pont];

d) a temetési hely újraváltásának díjáról [Ttv. 40. § (2) bek. a) pont, (3) és (5)-(6) bek., 41. §

(3) bek. d) pont, Korm. r. 18. § (2) és (7) bek.].

Mindezekre  figyelemmel  kérem  a  Tisztelt  Polgármester  Urat,  hogy  a törvényességi

felhívásban  foglaltakat  a  Képviselő-testület  elé  terjeszteni,  megvizsgálni,  a

Temetőrendeletet – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban felülvizsgálni, és a Ttv.

41.  §  (3)  bekezdése  szerinti  felhatalmazó  rendelkezéseknek  megfelelően  az

Önkormányzat  jogalkotási  kötelezettségének  eleget  tenni,  arról a  Kormányhivatalt

legkésőbb  202  2.  november    8  .   napjáig   –  a  Nemzeti  Jogszabálytár  írásbeli

kapcsolattartásra kialakított felületén keresztül – tájékoztatni szíveskedjék.

Szeged

Tisztelettel:

A főispán helyett eljáró Zakar Péter
mb. igazgató nevében és megbízásából:

dr. Gyüre Izabella
osztályvezető

3 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet: a jogszabályszerkesztésről (Jszr.)



DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL 

6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 
TEL.: 62/571-580, fax: 571-581, e-mail: ph@deszk.hu 

Ikt.sz.:         /2022. Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi 
közbeszerzési tervének módosítása 

 
  
Deszk Község Önkormányzat    
Képviselő-testülete részére 
Helyben 
 
       
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a jogszabályi előírásoknak megfelelően elfogadta közbeszerzési tervét 2022 
márciusában. Később kiegészítésre került a Deszki Tánc Házával, mivel annak megépítése 
meghaladja a nemzeti értékhatárt.  
„Az Önkormányzat és intézményei számára intézményi villamosenergia és Deszk Község 
közigazgatási területén közvilágítás 2023. évben történő biztosítása érdekében villamos energia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban szintén módosítani szükséges a 
közbeszerzési tervet, mivel a beszerzési érték szintén meghaladja a nemzeti értékhatárt. 
Tekintettel a végleges mennyiségekre és a friss energiaárakra, nemzeti eljárásrendbe fog esni a 
villamos energia beszerzés. 
 
Az árubeszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatár: 75 245 700 forint. Az intézményi 
felhasználású villamosenergia esetében a 20% opcióval növelt maximális mennyiség: 101.261 
kWh. Az aktuális 230 Ft/kWh piaci árral számolva ez 23.289.984 Ft. A közvilágítás esetében a 
20% opcióval növelt maximális mennyiség: 173 951 kWh. Az aktuális 190 Ft/kWh piaci árral 
számolva ez 33.050.652 Ft. A két rész együttes becsült értéke: 56.340.636 Ft. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt közbeszerzési tervet 
fogadja el. 
 
 
 Deszk, 2022. október 21. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
 

Király László 
          polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

………/2022. (X. 25.) önkormányzati határozat 
 
Tárgy: Deszk Község Önkormányzat 2022. évi módosított közbeszerzési tervének elfogadása 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. § (1) bekezdése alapján Deszk Község Önkormányzat 2022. évi módosított 
Közbeszerzési Tervét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap:  

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3.  jegyző 
4. pályázatíró 
5. PH- Gazdasági csoport 
6. Irattár 

 
 
K.m.f. 
 
 
 
 

Király László s.k. Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 
polgármester           jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/2022.(X. 25.) önkormányzati határozat melléklete 

  A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

 

  Tervezett 
eljárás fajtája 

 Időbeli ütemezés   

 
 
 

Irányadó  
eljárásrend 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

Becsült érték vagy forrás 
megjelölése 

 I. 
Árubeszerzés 
Intézményi és 
közvilágítás 

villamos energia 
beszerzése 

 
 

nemzeti, nyílt, 
hirdetménnyel 

induló 

Kbt. 112. § 
(1) bek. 

 

 
2022. 

 
2023. 

 
nem 

nettó 56.340.636,-Ft. 

 II. Építési 
beruházás 

Deszki Tánc 
Háza 

megépítése 

nemzeti, nyílt, 
hirdetménnyel 

induló 

Kbt. 112. § (1) 
bek.   

2022.  2023. nem nettó 321.128.855,-Ft. 

 III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

 

 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

IV. Építési 
koncesszió 

 
  

   

V. Szolgáltatási 
koncesszió 
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