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Beszámoló 

 

Zákányszék Község Önkormányzata eleget téve az 1997. évi CXL tv. 64. és 78. §-ban foglalt 

kötelezettségeinek a közművelődési és közkönyvtári feladatok hatékony ellátását a Zákányszéki 

Művelődési Ház és Könyvtár intézmény fenntartásával biztosítja a település lakói számára. Az 

intézmény közművelődési feladatait az 12/2018. (XII.21.) Ör. sz. rendelet, valamint az éves 

munkaterv alapján végzi. Az intézmény vezetője minden év júniusában beszámol az előző éves 

tevékenységről, melyet a Képviselő-testület véleményez, annak elfogadását határozatban rögzíti. 

 

A kulturális élet főbb vonásai 
 

A község lakosságának kulturális és szórakozási igényeinek biztosítása több csatornán keresztül 

történik, melyben az intézményeknek, civil szervezeteknek és a lakosságnak is fontos szerep jut. A 

művelődési ház szervezi a település nagyobb kulturális rendezvényeit, a művészeti csoportok 

foglalkozásait, táncos, műsoros és ismeretterjesztő előadásokat. Helyet biztosít az intézmények és 

civil szervezetek rendezvényeinek, igény szerint a lebonyolításában is részt vállal. Hatékonyan 

közreműködik a kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában és létrehozásában. 

 

Technikai feltételek 
 

A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár épülete korának megfelelő állapotban van. Az évek 

során több alkalommal átépítették, folyamatos állagmegóvásra van szükség. Legnagyobb problémát 

a teleház felőli lábazat szigetelésének hiánya okozza. 

Napjainkban elmondható, hogy a művelődési ház épülete kívül-belül esztétikus, az ide látogatókat 

igényesen berendezett környezetben tudjuk fogadni. 

Intézményünk a működéshez szükséges műszaki és technikai eszközállománnyal rendelkezik, de 

ezek folyamatos újítása fontos feladat.  A települési nagy rendezvények lebonyolításához szükséges 

mobil színpad, hangosítási eszközök, asztalok és padok, valamint 500 fő vendéglátásához elegendő 

étkészlet áll rendelkezésre. Az eszközállomány folyamatos bővítésére van szükség, melyhez 

pályázati vagy egyéb forrást kell találni.  

2020 év végén kezdődött el az intézményben egy konyha helyiség kialakítása, melyet 2021-ben 

folytattunk. Villany és vízszerelési munkálatok, csempézés, burkolás és a bútorzat elkészítése 

megtörtént. A konyhát 2022. április 9-én ünnepélyes keretek között átadtuk. 

 

Tartalmi munka  
 

A művelődési házban folyó tevékenység igen sokrétű, melyek a saját programjainkból, valamint 

más intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek által szervezett programokból, 

rendezvényekből állnak össze. Elmondható, hogy a legfiatalabbtól a legidősebbekig minden 

korosztály látogatója intézményünknek. A Művelődési Házban kerül megrendezésre minden olyan 

települési program, melyet hely hiányában másutt nem tudnak megvalósítani. Biztosítjuk az óvoda 

és az iskola különböző rendezvényeinek a helyet, a falugyűlés és közmeghallgatás, civil szervezetek 

gyűléseinek és egyéb programjainak helyszíne a Művelődési Ház. 

Az elmúlt évben intézményünk a civil szervezetek közül a Zákányszéki Nőegylettel, a ZakaHom 

Egyesülettel és a Zákányszéki Polgárőr Csoporttal alakított ki jó munkakapcsolatot. Ezen civil 

csoportok rendezvényeikhez és összejöveteleihez szintén nemcsak helyet, de eszközöket is biztosít 

a Művelődési Ház.  

A Zákányszéki Nőegylet rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában is részt vállalnak az 

intézmény dolgozói. (adventi gyertyagyújtás, farsangi est, kirándulások)  

A Művelődési Ház a települési egészséghét, falunap, böllérnap, falukarácsony szervezésében és 

lebonyolításában a kezdetektől az utómunkálatokig részt vesz. Társadalmi ünnepek, koszorúzások 

szervezése, lebonyolítása szintén a Művelődési Ház feladatkörébe tartozik. Településünkön 
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megemlékezést tartunk március 15. és október 23. tiszteletére, valamint a november 1-jén a II. 

Világháborús hősök emlékére szervezett koszorúzásnak alakult ki hagyománya. Közösségi ünnep 

minden évben az Aratóünnep mely az egyházközséggel közösen kerül megtartásra, valamint a 

Falukarácsony. 

Az utóbbi néhány évben a települési Egészséghét programjait intézményünk koordinálja, mely a 

szűrő és szakorvosi vizsgálatok, valamint az ismereterjesztő előadások szervezéséből és 

lebonyolításából áll.  A Művelődési Ház saját rendezvényei a Magyar Kultúra Napja, Községi 

Anyák napi ünnepség, húsvéti és karácsonyi kézműves foglalkozások, Nyárindító Kölyökparti, 

Zákányszéki Parasztkórus népzenei találkozói, Márton napi rendezvény, a főzőklub 

tevékenységéhez köthető különböző workshop-ok (kovászos kenyér és kalács sütése, házit tészta 

készítése). 

 

A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi tevékenységét a járványhelyzet 

nagymértékben átalakította. 2020 novemberétől 2021 május végéig az intézmény nem fogadhatott 

látogatókat. Minden személyes jelenlétet igénylő forma – gyerekfoglalkozások, amatőr művészeti 

csoportok próbái, alkotó művészeti közösségek összejövetelei, szabadidős formák – jóga, zumba, 

meridián torna elmaradt. A hagyományos kulturális programjaink, ismeretterjesztő előadások, 

egyéb formák  – a lehetőségeket figyelembe véve online formában kerültek  megrendezésre.  

 

Online és jelenléti formában megvalósult programok 2021-ben 

 

 A Magyar Kultúra Napja. Közel tíz éve az intézmény hagyományos programja, melyre 

minden évben sok látogató érkezik. 2021-ben online valósítottuk meg ezt a rendezvényt 

melynek két programeleme is volt. „Egész héten kultúra” címmel, rövid online verses 

összeállításokat szerkesztettünk.. Szintén online műsort állítottunk össze a kultúra napjára, 

melyre Kiszely Zoltán szegedi előadóművész ismert magyar költők verseit szavalta. 

https://www.facebook.com/muvelodesihaz/videos/2889276627983913  

 

 

https://www.facebook.com/muvelodesihaz/videos/2889276627983913
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 A megváltozott helyzet hívta életre a Zákányszéki Farsang 2021 elnevezésű 

kezdeményezésünket. A farsang a vidámság, a móka és a jókedv időszaka, melyet 2021-ben 

nem tudtunk személyes formában megünnepelni. Az intézmény kollektívája ennek a 

megoldására találta ki és hirdette meg a kisze bábok készítésének lehetőségét. Arra kértük a 

helyieket, hogy készítsenek ilyen figurákat, mókás jelmezekbe öltöztetve és lakóházuk elé 

tegyék ki. A felhívásnak nagy sikere lett, hiszen a komor hétköznapokban üde színfoltként 

jelentek meg a kisze bábúk a település különböző pontjain. 

Kezdeményezésünkről még egy országos portál is beszámolt:  

https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2021/02/04/kiszebabok-farsang-zakanyszek/ 

 

 

 Egészséghét. Szintén online formában valósult meg, melyben különböző programokon 

vehettek részt az érdeklődők. Online torna Gut Gabival, pszichológiai előadás, A doktor 

válaszol! – Mester doktor előadása a járvány kapcsán, egészséges ételek Tündérboszi 

konyhájából. A közösségszervező feladata az esemény propagálása az online felületen, 

plakátok szerkesztése, kiragasztása a helyi intézmények és üzletek ablakaiba. A megvalósult 

események Zákányszék Község oldalán megtekinthetők. 

https://www.facebook.com/zakanyszek.kozseg/videos/253173126267281 

https://www.facebook.com/zakanyszek.kozseg/videos/144321630769017 

https://www.facebook.com/zakanyszek.kozseg/videos/468335514342977 

https://www.facebook.com/zakanyszek.kozseg/videos/256609522586842 
 

 Házasság hete. Hagyomány településünkön, hogy a házasság hetében különböző 

programokat szervezünk. A korábbi években lakodalmi rendezvényekről előadás és  

kiállítás, vagy épp szórakoztató programon vettek részt az érdeklődők. 2021-ben online 

formában valósult meg ez a kezdeményezésünk is - egy zenés fotós bemutatót készítettünk, 

melyben zákányszéki házaspárok fotóit tettük közzé.  

https://www.facebook.com/muvelodesihaz/videos/877118929806205 

https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2021/02/04/kiszebabok-farsang-zakanyszek/
https://www.facebook.com/zakanyszek.kozseg/videos/253173126267281
https://www.facebook.com/zakanyszek.kozseg/videos/144321630769017
https://www.facebook.com/zakanyszek.kozseg/videos/468335514342977
https://www.facebook.com/zakanyszek.kozseg/videos/256609522586842
https://www.facebook.com/muvelodesihaz/videos/877118929806205
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 Március 15. 

Hagyományosan a helyi Kegyeleti Parkban rendezett esemény a járványügyi szabályok 

miatt elmaradt, ezt pótolva hirdettük meg a március 15-i ablakdíszítés lehetőségét.  Arra 

kértük azokat a helyi vállalkozó kedvű kreatív személyeket, hogy dekorálják ki lakóházuk 

egy jól látható ablakát nemzeti színekkel és írják ki a Nemzeti dal egy-egy versszakát. Az 

így elkészült ablakok fotóit a nemzeti ünnepen albumba szerkesztve zenei aláfestéssel tettük 

közzé. 

 
 

https://www.facebook.com/muvelodesihaz/videos/1392962054429577 

 

 
 

 Húsvét. A járványügyi szabályozásban még mindig nem történt változás, ezért a húsvéti 

ünnepek és hagyományok felelevenítésére új ötleteket valósítottunk meg.  

https://www.facebook.com/muvelodesihaz/videos/1392962054429577
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A falu tojásfájának a település fő terén lévő dísz almafát neveztük ki. Arra kértük  a 

gyerekeket és felnőtteket, hogy készítsenek otthon hímes tojásokat, húsvéti dekorációt és 

hozzák ki erre a fára. Az ünnepek végére sok-sok hímes tojás ragyogott a falu tojásfáján. 

 
Hagyományőrző húsvéti séta feladatokkal. A programot családoknak és gyerekeknek 

hirdettük, akik a tavaszi friss levegőn sétálták végig az állomásokat, ahol az üzletek és 

intézmények ablakaiba raktuk ki a kérdéseket. A válaszokat feladatlapra kellett ráírni, a 

helyesen válaszolók között ajándékokat sorsoltunk ki az ünnepek után. 

 

 Költészet napjára verseket posztoltunk az intézmény és a könyvtár közösségi oldalára, 

melyhez kértük a lakosság és az olvasók segítségét is. 
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 Minden évben május első vasárnapján Községi Anyák Napi Ünnepségre várjuk az 

Édesanyákat és Nagymamákat, ami intézményünkben sajnos 2021-ben is elmaradt. Köztes 

megoldásként a helyi templomba hívtuk meg az Édesanyákat, ahol a szentmise keretében 

zenés, verses összeállítással kedveskedtünk az ünnepelteknek. Ezen kívül egy zenés 

bemutató készült, melyet anyák napján tettünk ki az intézmény közösségi oldalára. 

Anyukákat, nagymamákat kértük meg küldjenek nekünk olyan fotókat, ahol gyermekeikkel 

vagy unokáikkal vannak lefotózva. A fotó mellé küldjék el személyes gondolataikat is az 

anyaságról, érzéseiket fogalmazzák meg a nagymama lét kapcsán. A szép fotók mellé, sok-

sok tartalmas üzenetet is kaptunk. A video a Zákányszéki Művelődési Ház oldalán 

megtekinthető. 

A közösségszervező a rendezvény minden munkafázisában részt vett. Fotók keresése, 

bemutató elkészítése, versek összeállítása. Az intézmény közösségi oldalán bejegyzés és a 

bemutató publikálása. 

https://www.facebook.com/muvelodesihaz/videos/293680638868588 
 

 Közösségek hetében a Zákányszéki Parasztkórus próbájába és a Kreatív Hobbivarró Klub 

munkájába kapcsolódhattak be az érdeklődők. 

A közösségszervezőre a Kreatív Hobbivarró Klub munkájával kapcsolatos mindennemű 

tevékenységet rábíztunk. Kezelte a közösségi oldalon a csoport oldalát, a tematika és a 

foglalkozások anyagát is ő választotta ki. A kreatív hobbivarrók a művelődési ház egyik 

legaktívabb közössége, akik az elkészített munkákból már több alkalommal kiállítást is 

szerveztek. 

 

 

https://www.facebook.com/muvelodesihaz/videos/293680638868588
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Nyárindító Kölyökparti 

 

A járványügyi szabályozások feloldása után jött ötleteket gyors megvalósítás követte. Nyárindító 

Kölyökparti elnevezéssel gyerekprogramokat hirdettünk, melyre vártuk a családokat. 

Rendezvényünk célja, hogy a sok-sok élmény mellett a gyerekek hasznos ismereteket is 

elsajátítsanak. A különböző állomásokon feladatokat kellett végrehajtani: gyógynövény TOTÓ, 

logikai és ügyességi feladatok, könyvtári programok, játék mackó kiállítás színesítették a 

programot. Aki minden állomást végigjárt, az zsákba macska jutalomban részesült. Az ajándékokat 

a kreatív hobbivarró klub tagjai varrták (különböző állatfigurák). A rendezvény sikere, a pozitív 

visszajelzések arra ösztönzik az intézmény kollektíváját, hogy kibővített elemekkel és 

újdonságokkal 2022-ben is megszervezzék a kölyökpartit. 
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Nyári táborok 

2021 nyarán több nyári tábort is szervezett a Művelődési Ház az utóbbi években felmerült 

igényekre válaszolva. 

 Divat tábor 

 VSC tábor  

 Görkorcsolya tábor,  

 Zabosfai Ízőrző Tábor, 

 Kézműves Tábor. 

 

A nyári táborozások lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára olyan képességek elsajátítására 

és mélyebb megismerésére, amit szívesen végeznek. Elmondható, hogy valamennyi forma szolgálta 

ezt a célt. A táborban résztvevő gyerekek nemcsak helyi, de a környező településekről is érkeztek.   

 

A nyári táborozási lehetőségek meghirdetésében, szervezésében és a lebonyolításban is részt vett az 

intézmény. A meghirdetett formák közül a VSC tábor és a kézműves tábor lebonyolításában 

vállaltuk a legtöbb feladatot. 

 

Zákányszéki Falunapok 

 

A település egyik legnagyobb 

rendezvénye, melynek szervezése és 

megvalósítása nagy részben a művelődési 

ház munkatársaira hárul. Az intézmény 

dolgozói minden munkafolyamatból 

kivették a részüket: programok 

szervezése, plakátok és szórólapok 

készítése, babakocsis felvonulás 

szervezése, terménykiállítás 

megvalósítása, terménytotó feladatainak 

összeállítása, a kenyérsütő verseny 

koordinálása, színpadi dekoráció 

elkészítése. Ezen kívül a rendezvény 

utómunkálataiban – elpakolás, 

elszámolások és kifizetések összesítése – 

volt a feladatunk. 
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Főzőklub  

 

2021-ben, amint a járványügyi korlátozások megszűntek havi rendszerességgel szerveztünk 

workshop-okat, ahol az érdeklődők a kovászos kenyér, kovászos kalács, házi tészta készítésének 

fortélyait ismerhették meg. A 10-12 fős létszámmal megvalósuló programokon nemcsak 

zákányszéki, de környékbeli háziasszonyok is részt vesznek, ezáltal a főzőklub az egyik legaktívabb 

közössége az intézménynek. Az idei évben átadott közösségi konyha nagyon fontos előrelépés a 

további működés szempontjából – az új helyen sokkal praktikusabban valósíthatók meg a főzőklub 

összejövetelei. 

 

Koszorúzás a II. Világháborús 

Emlékműnél 

 

A település hagyományos 

rendezvénye, mely minden év 

november 1-jén kerül 

megrendezésre.  Feladatok: a 

műsor összeállítása, 

kapcsolattartás az iskolával és a 

versmondókkal. Technika 

(hangosítás kezelése) a 

rendezvény folyamán, elpakolás. 
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Márton nap 

 

A művelődési ház szervezésében megvalósuló Márton 

napi rendezvény népszerű a szülők és gyerekek 

körében. Sokat dolgozunk mind a szervezéssel, mind a 

megvalósítással. A különböző programelemek 

összeállítása – interaktív koncert, népi kézműves 

árusok megkeresése, kézműves foglalkozás (liba és 

lámpás készítése), őszi dekoráció az épületben és az 

épület udvarában is, libanézegető. A munkafolyamatok 

mindegyikében részt vesz az intézmény valamennyi 

dolgozója, melynek eredményeként jó hangulatú 

gyerekrendezvényt valósítunk meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventi Ablakok Zákányszéken 

 

2021-ben második éve hirdette meg a művelődési ház 

az adventi ablakdíszítés lehetőségét. Nagy öröm 

számunkra, hogy advent időszakában (dec. 1-24-ig) 

minden nap más zákányszéki lakóház ablakát öltözteti a 

tulajdonosa karácsonyi díszbe. Feladataink: az 

ablakdíszítés meghirdetése, a folyamatos 

kapcsolattartás a dekorálókkal, naponta Facebook poszt 

elkészítése. Az adventi időszak végeztével 

köszönetnyilvánítás a közösségi kezdeményezésben 

való részvételért. Ezen kívül a művelődési házban is 

dekorálunk egy ablakot, ennek elkészítése és lefotózása.  
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Karácsnyváró Kézműves Délelőtt 

 

A karácsonyi ünnepekre hangolódás volt a célja a decemberi rendezvényünkenk ahol mézeskalácsot 

sütöttünk, karácsonyi dekorációt készítettünk 

 

 
 

 

Bejgli égető séták 

 

Az ünnepek közötti időszakra is hirdetett 

elfoglaltságot a művelődési ház bejgli égető 

séták elnevezéssel.  

Ennek célja elsősorban a szabad levegőn 

történő mozgás népszerűsítése, a feldíszített 

adventi ablakok újbóli megtekintésének 

lehetőségével. Minden ablakhoz 

készítettünk egy kérdést mely a karácsonyi 

ünnepkör szokásait dolgozta fel. A 

kérdéseket okos telefon segítségével ( QR 

kód ) lehetett beolvasni, valamint a 

következő állomás helyszínét is ugyanígy 

kapták meg a résztvevők. Feladataink: a 

kérdések összeállítása, az adventi 

ablakoknál azok kihelyezése a kerítésekre, a 

feladatlapok összesítése. Helyi 

vállalkozóktól kértünk támogatást 

ajándékok formájában, melyeket az új év 

első hetében a résztvevők között kisorsoltuk. 

A bejgli égető sétákról 135 db kitöltött 

feladatlap érkezett vissza. 
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Gazdálkodás 

 

Az intézmény 2021 évi gazdálkodására is rányomta bélyegét a kialakult helyzet. Bevételeink 

csökkentek (elmaradt családi rendezvények, vásárok, edénykölcsönzés, teleházban kevesebb 

ügyfél). 

  

A táblázat az intézmény 2021. évi gazdálkodásának főbb számait mutatja (2021. évi közművelődési 

statisztika). 
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Csoportjaink 
 

A Zákányszéki Parasztkórus az intézmény legrégebben működő csoportja 2019-ben ünnepelte  

megalakulásának 55 éves jubileumát. A csoport 2021. évi tevékenységét nagyban befolyásolta a 

kialakult járványhelyzet. Az első fellépés a helyi Aratóünnepen volt, melyet a nyár és ősz folyamán 

néhány környező népzenei csoport által szervezett találkozón való részvétel követett. A mi kórusunk 

tervei között is szerepelt, de 2021-ben nem szerveztük meg a hagyományos népzenei találkozót.  

 

A Jóga Klub 2011 évben kezdte meg működését. A foglalkozásokra heti rendszerességgel egész 

évben várják az érdeklődőket. A csoport tagsága a helyi közép- és időskorú asszonyokból tevődik 

össze. A klub működtetése az intézménynek minimális anyagi költséggel jár. (a foglalkozások 

idején történő energiahasználat). Ezen csoport működését befolyásolta legjobban a kialakult 

járványhelyzet. A tagok életkorából adódóan a foglalkozások minimális számban valósultak meg 

2021 évben.  

 

2014 őszén kezdte meg a működését Kreatív Hobbivarró Klub, melynek népszerűsége azóta is 

töretlen. A varrás alapjai mellett a résztvevők a különböző használati és dísztárgyakat készítenek. A 

foglalkozásokra járnak helyiek és más településen lakók is, közös ötleteket valósítanak meg. Az 

elkészült munkákból két alkalommal már kiállítást is szerveztünk.  

 

Az EFOP pályázat keretében indult el a főzőklub tevékenysége. Nagy öröm számunkra, hogy a 

klub tagsága bebizonyította, hogy a pályázati támogatás után is van létjogosultsága a közösségnek, 

akik az elmúlt év folyamán több alkalommal szerveztek különböző workshop-okat, ahol készült 

kovászos kenyér és kalács, valamint házi tészta is. A főzőklub tevékenysége egyrészt a 

hagyományos ételek készítése (tejes pacal leves), valamint az egészséges ételek készítésének 

módjaival ismerteti meg az érdeklődőket.  

 

A szabadidős tevékenységek körében már több éve várjuk az érdeklődőket Zumba órákra. A 

lendületes, zenés koreográfiákra történő mozgásforma igen népszerű nemcsak a fiatalok körében, a 

közép- és idősebb korosztály is szívesen látogatja ezeket a programjainkat. Ezen csoportok 

működésénél több alkalommal okozott már problémát az oktató személyének kiválasztása. Az 

elmúlt év nyarán a járványhelyzet kialakulása után új oktató kezdte meg tevékenységét, reményeink 

szerint hosszabb ideig ellátja ezt a feladatot. 

 

Összességében elmondható, hogy 2021-ben valamennyi csoport működését a járványhelyzet 

határozta meg. 2021 júniusától az intézmény megnyitotta kapuit a látogatók előtt, a 

csoportfoglalkozások újraindultak, melyhez védettségi igazolvány megléte kellett.   

 

Az ovis foglalkozások a 2020/21. tanévben elmaradtak, a 2021/22 tanévben elindultak. Továbbra is 

népi játék, gyerektánc és kézműves foglalkozásokra jelentkezhettek az ovisok. 2021 őszén első 

alkalommal az általános iskola alsó tagozatosainak körében kezdte meg működését egy 

néptánccsoport. A foglalkozások menetét nagyban befolyásolta a járványhelyzet. Több esetben hol 

egy ovis csoport, hol egy iskolai osztály volt karanténban, de az intézmény dolgozói vagy az 

oktatók betegsége is hátráltatta a folyamatot.  

 

2021-ben a nagyobb települési rendezvények közül a traktorshow-t és a falunapot megrendeztük, a 

böllérnap és a falukarácsony ismét elmaradt. 

 

Nyári táborok 

 

2021 év nyarán a művelődési ház hirdette és részben megvalósította a nyári táborozási 

lehetőségeket. Divat tábor, görkorcsolya tábor, ízőrző tábor, VSC tábor és kézműves táborba 
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jöhettek a gyerekek. 

 

Pályázatok 

 

Intézményünk programokra, rendezvényekre nyújtott be a korábbi években pályázatot, mely a 

megvalósítást illetően 2021-ben bizonytalannak ígérkezett, ezért ezzel a lehetőséggel nem éltünk. 

A Zákányszéki Parasztkórus működésére a CSSP-NEPZENE-2021-0018 kódszámú pályázat 

eredményeként 900 eFt támogatást kapott az intézmény. Ezen összeg fedezte a kórusvezető bérét, 

citerák beszerzését és karbantartását, valamint egy informatikai eszköz beszerzését. 

2021 évben elmaradt a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás meghirdetése, mely a korábbi 

években az intézmény berendezési eszközeinek, hangtechnikai és informatikai eszközeinek 

folyamatos megújítását tette lehetővé. 

 

Személyi feltételek 

A művelődési ház a település legkevesebb számú alkalmazottat foglalkoztató intézménye. Az 

alkalmazotti létszám 3,5 fő (intézményvezető, könyvtáros, ügyviteli alkalmazott, takarító fél 

állásban). 2021 tavaszán megszűnt a munkaviszonya a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező 

ügyviteli alkalmazottnak, nem volt könnyű feladat a helyére megfelelő személyt találni. 

Megbízási díjas jogviszony keretében foglalkoztatjuk a művészeti csoportok vezetőit, a gyerektánc-, 

népi játék- és kézműves szakkör oktatót. A főzőklub működéséhez megtaláltuk azt a lelkes 

személyt, aki tiszteletdíj nélkül segíti a csoport működését, és a kreatív hobbivarró klubot pedig az 

ügyviteli alkalmazott irányítja, amiért külön díjazásban nem részesül. 

Mind a művelődési ház, mind pedig a települési nagyobb rendezvények megvalósítása is 

aránytalanul nagy terhet ró az intézmény dolgozóira. Szerencsére a csoportjainkban (főzőklub, 

kreatív hobbivarrók)  vannak olyan tagok, akik nagyon sokat segítenek nekünk ezen rendezvények 

megvalósításában, amiért nem tudunk elég hálásak lenni nekik.  

 

A lakosság tájékoztatása 

 

Intézményünkben szervezett programokról a hagyományos plakátokon és szórólapokon túl az 

intézmény honlapján, a Zákányszéki Kis Újság hasábjain, internetes közösségi oldalakon, és a 

Zákányszék hírportálon is tájékoztatjuk a lakosságot. Alkalmanként, nagyobb falusi 

rendezvényekről a Délmagyarország c. napilapból is értesülhetnek az olvasók. 

A rendezvények szervezésénél és a Művelődési Házban működő csoportok közötti 

kapcsolattartásban nagy segítséget jelent számunkra az internet. A csoportok tagjainak döntő 

többsége a közösségi oldalakon tartja egymással a kapcsolatot, így a próbák idejének változása vagy 

egyéb tájékoztatás is gyorsan célba ér. 

A rendezvények szervezésénél is kihasználjuk a technika adta ezen lehetőséget, hiszen a 

célközönség egyre nagyobb részét ebben a formában is el tudjuk érni. A Művelődési Ház Facebook 

oldalára folyamatosan feltöltjük az aktuális programokat. A rendezvényeket követően a fotók 

megjelenését is egyre többen követik nyomon, a hozzászólásokból leszűrhető a rendezvény sikere 

is. EfOP pályázati támogatásból készült el az intézmény honlapja – www.zakimuvhaz.hu, mely 

szintén megfelelően tájékoztatja a látogatókat. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Igyekeztem felvázolni a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évben végzett 

tevékenységét, melyet a kialakult járványhelyzet a korábbi évekhez mérten jelentősen átalakított. 

 

http://www.zakimuvhaz.hu/
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A lehetőségeket kihasználva az intézmény és kollektívája igyekezett minden formát kihasználni 

mellyel a település kulturális és közösségi életét változatosabbá tehettük. Észrevételeiket, 

javaslataikat köszönettel fogadjuk a további eredményes munkánkhoz. 

 

Kérem Önöket, hogy az intézmény 2021. évi működéséről szóló beszámolót elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

 

 

Zákányszék, 2022. június 24. 

 

 

 

        Zombori Istvánné 

        intézményvezető 
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Zákányszék Községi Önkormányzat  
Képviselő Testületének 

    6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. 
 

A Sebestyén és Tsa. Bt. beszámolója az Önkormányzat Képviselő 

Testületének a zákányszéki 2.sz. háziorvosi praxis 2021-2022. évi 

tevékenységéről és működéséről 

 

 
  

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 Ismét eltelt egy év, mely szintén a járvány miatti szükséghelyzet jegyében 

telt. A Képviselő-testület munkarendjének megfelelően ismét eljött az ideje, 

hogy számvetést készítsek és beszámoljak az elmúlt évről. Sajnos, már nem 

„meglepő és ismeretlen” időszak ez számunkra. Szakmai munkánkról, 

praxisunk működéséről kellene írjak, de a vírushelyzet, a pandemia miatt ismét 

furcsa és szokatlan, nem szokványos évet éltünk. 

Az elmúlt évben is változatlan személyi feltételekkel, változatlan 

infrastruktúrával, kevéssé változó feltételek között működtünk. Feleségemmel 

immár 32. éve dolgozunk a településen, 29 éve vállalkozási formában. Sziládi 

Dalma Linda védőnői végzettségű asszisztensnő is már 5 éve munkatársunk. Az 

elmúlt évben is tovább folyt a korábban megkezdett praxisközösségi munka és a 

lehetőségek szerint a szűrővizsgálatokat is tovább végeztük.  

 A család-, nő-, gyermekvédelmi- és az iskolaorvosi tevékenység során nagy 

segítséget jelent a falu két fiatal védőnője.  
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A velük való munkakapcsolat szintén az állandóságot jelenti. Továbbra is 

nagyon örülök együttműködésünknek, – melyet nagyon köszönök nekik. Ismét 

aláhúzom, hogy a védőnői hálózat  megőrzése, fejlesztése, jobb megbecsülése 

nagyon-nagyon fontos, a prevenciós munka fontos feltétele. A védőnők sokat 

segítenek a megelőzésben, felvilágosításban. Munkájuk révén változatlanul 

kiváló településünkön a gyermekek védőoltási aránya, mind a kötelező, mind az 

önkéntesen kérhető ingyenes védőoltások vonatkozásában. Az önkéntes, de 

térítéses védőoltásokat is mind többen kérik gyermekeik számára. Az influenza 

elleni immunizáció tavaly a COVID-19 helyzetben is nagyjából változatlan volt. 

Az emberek a több éve nem jelentkezett tömeges fertőzés elmaradása miatt 

hajlamosak elfelejteni és alulértékelni egy esetleges járvány veszélyeit. 

Szerencsére ismét nem alakult ki súlyos influenza járvány az elmúlt szezonban. 

Nem szabad azonban elfeledkezni az influenza oltások jelentőségéről a jövőben 

sem. Az immár 3. éve zajló COVID-SARS 19 járvány kapcsán zajló védőoltási 

kampány sikeres  volt, A lakosság 65-70%-a több oltással is védett, s reméljük 

ez növeli majd a  más betegségek elleni oltási hajlandóságot is. (Szerencsére a 2 

háziorvos egybehangzóan és együttműködve azonos – tudományos – irányt vall 

és hirdet.) 

  

Kiváló és nagyon eredményes együttműködésünk a helyi Szociális 

Intézményünkkel. A bentlakásos részlegnek én vagyok az orvosa is. Szerintem 

együttműködésünk – épp ezért is – felhőtlen. A „tanyagondnoki hálózat” pedig 

nagyon lelkiismeretesen és kiváló szakmaisággal látják el a rászorulókat. A 

szolgálat léte jelentősen javítja az idős, tanyasi emberek közérzetét, 

nagyszerűen tehermentesítik a háziorvosi praxisok munkáját.  

 

 Meg kell említenem nagyszerű és egymást segítő kapcsolatomat a helyi és 

a környező települések gyógyszertáraival, valamint fogorvosi szolgálataival is. 

 

 A rendelési idő szintén változatlan az előző évekhez képest, 

munkanapokon 8-12 h-ig (ill. ameddig van beteg) és 2 hetente délután 15-16 h-

ig IS! A fenti időszakban  elérhető vagyok a betegek számára a Kisújságban 

megjelenő és kihelyezett  telefonszámokon is. A zajló COVID-SARS 19 járvány 

előtérbe hozta a telemedicinális kapcsolatok elterjedését. Szeretnénk ezt a jó 

gyakorlatot megőrizni és továbbfejleszteni, gyakoribbá tenni. A rendelésen való 

megjelenés praxisomban szintén előjegyzés alapján (is) történik. Előjegyzés 

kérhető telefonon, személyesen, az előző vizit alkalmával előre rögzített 

időpontként és más egyéb logikus és megvalósítható módokon. Mivel 

meggyőződésem szerint az „ALAPELLÁTÁS”-ban az orvoshoz fordulni akaró 

betegeknek a bejelentés-/megjelenés napján joguk van a legalábbis alapszintű 

ellátáshoz (ezért nevezik „ALAPELLÁTÁS”-nak), így előjegyzés nélkül is 

fogadom a betegeket. Szintén a COVID-SARS 19 járvány kapcsán – a 
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mórahalmi labor kérésére – a 2.sz. praxisban minden kedden biztosítom a 

lakosságnak a laborvizsgálatokhoz a helyben való vérvétel lehetőségét. 

Általában hetente 12-20  közötti számú személy él is vele. Igény szerint – 

nehezen mozgó, vagy ágyhoz kötött egyének esetén – megoldom a beteg 

otthonában való vérvételt is. A laboratóriumi vizsgálatok ma már 

elengedhetetlenek a korrekt szakmai protokolloknak megfelelő ellátáshoz. 

 A MÓRA-VIITÁL szakrendelései igen jól működnek. Mórahalom 

irányába kötődésünk a kistérségi szakrendelő-intézet szakrendeléseinek 

növelésével erősödik. Zömében rövidebbek a várólisták, hamarabb jutnak 

ellátáshoz a szakrendelést igénylők. A rendelések spektruma is szélesedik, A 

szakrendelővel igen jó kapcsolatunk, sze. a szakorvosokkal sürgősségi 

időpontok (akár néhány napos – 1 héten belüli)  is megbeszélhetők. Normál 

esetben telefonos-, e-mail-es előjegyzési lehetőségek működnek.  A szegedi 

szakrendelő a Mórahalmon is meglevő szakrendelések vonatkozásában már 

egyáltalán nem látja el a zákányszéki lakosokat. 

 

 Az ügyeleti ellátás hétköznapokon 16-08 óra, szombat-, vasár- és 

ünnepnapokon 08-08 óra között Mórahalmon a Mentőállomás épületében van.  

Minden nap van ügyelet mind Mórahalmon, mind Ruzsán, de hétvégeken 

Mórahalmon, hétköznapokon időnként Mórahalmon, máskor Ruzsán található  

orvos is.  Mivel a kistérség orvosai nem tudják lefedni a kötelező túlmunka-

kerettel a kellő óraszámot, ezért működik az ügyelet orvosi jelenléte váltott 

telephelyekkel. A  DACIA-Duster ügyeleti kocsi egyelőre megfelelően teljesít. 

 Tavaly rendelőnkben megtörtént a tervezett tisztasági festés. 

Eszközparkunk folyamatosan megfelel az előírt minimumfeltételeknek, sőt 

szerintem műszerezettségünk a legtöbb vonatkozásban azt meg is haladja. Kézi 

műszereink megfelelő számúak és állapotúak, bár az igényeknek megfelelően 

folyamatos cseréjük, felújításuk aktuális.  A rendelő működéséhez előírt 

jogszabályi feltételeket tehát folyamatosan és  változatlanul biztosítom.  

 Informatikai- és irodatechnikai- és kommunikációs téren reményeim 

szerint pár évre megoldódtak gondjaink. Ezzel remélem felkészültünk az év 

második felére várható egészségügyi fejlesztésekre és változásokra, az újabb 

praxisközösségi kihívásokra  is. Bár az informatikában és a mobil-telefóniában, 

azok száguldóan gyors fejlődése miatt hosszú távra nem lehet tervezni.  

 Az épület kisebb hibáinak javítását reményem szerint folyamatosan el 

fogjuk tudni végezni. A rendelő fel van szerelve riasztóval, és természetesen 

rendelkezem a szakmai tevékenység folytatásához elengedhetetlen 

„FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL”, valamint az épületet esetlegesen érintő kár 

esetére „rendelői ÉPÜLET és ESZKÖZ BIZTOSÍTÁSSAL”.  
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A közelmúltban történt jelentős jégverés kárenyhítésében remélem a biztosítás 

szerepet fog vállalni.  

Praxisunk is részt vesz a Homokhátság 4 települését összefogó praxisközösségi 

munkában, mely a déli irányról az északi településekre helyeződött. Mindez 

minőségi javulást és gazdaságosabb működést eredményezett.  

A széklet-vér szűrővizsgálat alapú vastagbél-daganat szűrést célzó Országos 

Tisztiorvosi Hivatal szervezte modellkísérletekbe szintén működünk. A  

„járványügyi szükséghelyzet” miatt 1 évet szünetelt a szűrés. Most kezdődött 

újra e tevékenység. Javult ugyan, de még mindig elégtelen a lakosság aktivitása. 

Változatlanul szánalmasan kicsi, 30-35% körüli a mammográfiás 

szűrővizsgálatokon való megjelenés, pedig ennek is óriási „egészségnyeresége” 

lehetne. Személyes rákérdezés, érdeklődés útján ezen a területen mindenképpen 

jelentőset kell fejlődjünk, ami a közeljövőben változatlanul egyik legfőbb 

feladatunk.  

 Miután elértem a nyugdíjkorhatárt – egészségi állapotom nekem sem 

javul –,  gondolkoznom kell majdani utódlásomról is. Bár még 1-2 (esetleg 3 

évig) tervezek dolgozni, de lassan elő kell készítenem a praxisváltást, mellyel 

kapcsolatban természetesen egyeztetni fogok Polgármester Úrral és időben 

értesítéssel leszek a Testület felé. A jelenlegi kevés érdeklődő, a praxis 

meglehetősen kedvezőtlen eladási lehetőségei, az utóbbi 1 ½ évben javult 

megbecsültségem egyelőre inkább munkában maradásomra serkentenek. 

(Kérdés, hogy egészségi állapotom  meddig enged még dolgozni.)   

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy beszámolómat megvitatása után 

fogadja el, valamint kérem a továbbiakban is odafigyelő támogatásukat. 

 

 Zákányszék, 2022. június 10.  

 

Dr. Sebestyén Balázs                                                                                        

háziorvos 
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Zákányszék Községi Önkormányzat 
Képviselő Testületének 

    6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. 
 
 
 

 

Beszámoló az Önkormányzat Képviselő Testületének a zákányszéki 
fogorvosi praxis 2021. évi tevékenységéről és működéséről 

 

 

 

 

2019. április 1.-től működik a V & A Dentalcomp Bt keretein belül Zákányszék 

körzet fogorvosi alapellátása területi ellátási kötelezettséggel. 

 

 

Munkavégzés: 

 

A rendelés Zákányszék, Petőfi utca 11. szám alatt történik.  

A rendelési idő:  

Hétfő: 11.30-17.00 

Kedd: 7.00-14.00 

Szerda: 11.00-16.00 

Péntek: 7.00-14.00 

 

A betegellátást és az adminisztrációt segíti Téglásné Fontos Erika, fogászati 

szakasszisztens. 

 

Betegellátás 

 

  

A 2021. év a fogorvosi ellátás szempontjából még a Covid korszak jegyében 

telt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a fogászati kezeléseket legmagasabb 

kockázatú kategóriába sorolta az aeroszol (vízpára) képződés miatt, ezért a 

védőintézkedések, előírások a rendelőben, váróban egész évben fennmaradtak. 

A 2020. évben kialakult védőfelszerelési hiány mérséklődött, könnyebben 

beszerezhetőek voltak, bár sokszoros áron az egyszerhasználatos kesztyű, 

overall, FFP2es maszk, plexi, fertőtlenítőszerek stb, aminek a használata 

továbbra is  kötelező volt. A betegellátás menete továbbra is szigorú előírások, 

szabályok mentén zajlott. A rendelőbe lázmérés, kézfertőtlenítés és kérdőív 

kitöltése után léphettek be a páciensek.  

Az EMMI korlátozó intézkedése értelmében csak a védettségi igazolvánnyal 

rendelkező pácienseknek végezhettünk fogmegtartó kezelést, enélkül csak 

sürgősségi ellátás volt engedélyezett. Emiatt valamelyest megcsappant a 
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betegforgalom, ugyanis oltatlanoknál csak negatív PCR teszt birtokában 

végezhettünk kezelést, melyet a páciensnek önköltségen kellett elvégeztetni. Ezt 

legtöbben nem vállalták, inkább elodázták a fogorvosi kezelést.  

 

 

A betegellátás gördülékeny, hatékony lebonyolítása érdekében továbbra is 

előzetes időpontegyeztetést végzünk. Erre lehetőség van telefonon vagy 

személyesen a rendelőben. A sürgősségi esetek ellátása soron kívül történik. 

 

 

A 2021. év második fele a praxisközösség kialakításáról szólt. Szoros 

praxisközösséget alakítottunk ki a szomszédos települések fogorvosaival. 

Mórahalom, Bordány, Üllés, Ruzsa, Zsombó, Pusztamérges és Zsana 

települések tartoznak a praxisközösségünkhöz. Nagyon jól együttműködünk a 

szűrővizsgálatok elvégzése és a helyettesítések terén is. 

 

2021. évben a rendelésen megjelent betegek száma összesen:1495 

össz beavatkozásszám:4085 

 felnőtt magyar biztosított: 848, elvégzett kezelés: 2693 

 gyermek: 383, elvégzett kezelés:626 

 időskorú: 235, elvégzett kezelés:683 

 terhesgondozott: 23, elvégzett kezelés:69 

 Az éves kezelésszám hasonló az előző évihez. 

A betegellátás során idén is nagy számban végeztem fogmegtartó kezelést 

(gyökérkezelés, tömés). A pácienseket tájékoztatom a gyökérkezelés 

lehetőségéről és a fogeltávolítás hosszú távú káros következményeiről. A 

kezelésszámok összesítéséből kiderül, hogy a gyökérkezelések száma 

meghaladja a fogeltávolítások számát. (Gyermekek esetében kétszer annyi 

gyökérkezelés történt, mint foghúzás). 

 Prevenciós kezelések közül a szűrés, instruálás, motiválás, 

fogkőeltávolítás, tasakkezelés, szájnyálkahártya elváltozások kezelése a 

leggyakoribb. Különös figyelmet szentelek az onkológiai 

szűrővizsgálatoknak, több szakrendelésre utalás történt idén, mint a 

tavalyi évben. 

 Fogpótlások terén is széleskörű választék áll a páciensek rendelkezésére, 

igényeik és lehetőségeik figyelembevétele mellett. 

 A beteg állapotával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az 

egészségügyi dokumentáció tartalmazza.  A dokumentáció papíralapon 

(betegkarton) és elektronikusan is vezetésre kerül, melyet számítógépes 

programunk segítségével a finanszírozó felé továbbítunk. 
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 Nagyon fontos az eszközök gyors és hatékony csírátlanítása, sterilizálása. 

Ehhez autokláv áll rendelkezésünkre. 

 

 

 

Iskolafogászat: 

 

2021-ben már engedélyezte az EMMI az iskolafogászati szűrővizsgálatokat. Így 

sikerült az iskolások, óvodások, bölcsödések szűrését, fluoridálásat az első és a 

második félévben is elvégezni. Ez különösen fontos, hogy a kisgyermekek a 

rendelővel és az ott folyó tevékenységekkel barátságos, játékos légkörben 

ismerkedjenek meg. Így tudjuk motiválni és megtanítani őket a helyes 

fogápolásra. Reményeim szerint ezzel megelőzhetjük a fogászattal kapcsolatos 

félelmek kialakulását is. 

 

Tervek: 
 

 

 A 2021. évre tervezett fejlesztések, felújítások közül a váró klimatizálása, a 

fűtés korszerűsítése és a vezetékes víz szűrőrendszerének telepítése történt meg. 

Ezzel reményeim szerint megelőzhetjük a vezetékes víz okozta károsodásokat, 

meghibásodásokat a fogászati kezelőegységben, ami már sajnos többször  

előfordult. 

Tervezem a rendelőben használt eszközök környezetbarátabb megoldásokkal 

való kiváltása (pl. amalgámszeparátor). 

Az ingatlan külső és belső felújítása is időszerű.  Terveim között szerepel a 

rendelő festése, új burkolattal való ellátása, a bejárati ajtók felújítása és a váró 

bútorzatának megújítása. A járványhelyzet utóhatásai miatt eddig nem sikerült 

megvalósítanom ezeket, de bízom benne, hogy mihamarabb sort tudok keríteni . 

Szeretném megköszönni az Önkormányzatnak az eddigi támogatást, bízva a 

további segítő, sikeres együttműködésben.  

. 

 

Tisztelettel kérem a Képviselő Testületet, hogy amennyiben a rendeléssel, 

betegellátással kapcsolatosan bármi javaslata, észrevétele, változtatási igénye 

lenne a lakosság véleménye alapján, tájékoztasson erről. 

 

Zákányszék, 2022.06.14.                           

 

                                                                           Dr Sátai Andrea 
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Tárgyi feltételek 
 

A háromszintes épület összesen 1838 m2 alapterületű, ezen felül van az ebédlő és a játszótérrel, 

kézilabda pályával, füvészkerttel, biokerttel ellátott 10.700 m2 alapterületű udvar, előkert, valamint 

a több mint 100 m hosszúságú utcai rész. 

 

Az épületen a Zákányszék Község Önkormányzata TOP-os beruházásának köszönhetően                   megtörtént 

2018-ban az energetikai felújítás (napelem, külső szigetelés, nyílászárók cseréje, kazán és radiátor 

csere). Az állagmegóvás szempontjából fontos feladat LENNE a tető külső deszkázatának festése, 

vagy cseréje, a tetőtéri ablakok nyithatósága, árnyékolása, a tetőnylon cseréje és sajnos a mázas 

cserepek is fokozatosan szétmorzsolódnak. (Ilyen cserepet már nem is gyártanak.) 80 db cserép 

kicserélésére került sor 2021 májusában, azóta több helyen beázások történtek továbbra is (2022. 

május jégeső további károkozása cseréptörések, párkányok kilyukasztása). Sajnos a könyvtárterem 

nagyobb esőzések alkalmával továbbra is állandóan beázik. A beázás megszűntetése fontos feladat 

lenne. Egy vállalkozó kisebb hibaelhárításra vonatkozó árajánlatát a Tankerület elfogadta, így 

várhatóan a jégeső okozta károk, hibák kijavításra kerülnek. 

 

A földszinti mosdóhelyiségek – nemcsak a mellékhelyiségek, hanem a tantermek - lefolyó 

rendszerét sajnos betörték a fagyökerek. 2020. március elején magas nyomású mosatást végeztetett 

a Tankerület mind az utca, mind pedig az udvar felőli belső csatorna részen. 2020. május végén 

feltárásra került a belső lefolyórendszer földszinti tanári helyisége, melyből sikerült fagyökér-csomót 

kiszednie a vállalkozónak. A földszinti tanári mellékhelyiség újra betonozását és járó lapozását a 

karbantartó végezte el júniusban. 2021 augusztusában szintén szükséges volt a földszinti fiú WC-nél 

az „öblítésre”, ami kb. az I. félévben ismét jól működő WC-t jelentett. A tetőtéri lánymosdó sem volt 

használható, a javítása megtörtént. Jelenleg, kb. 2 hónapja a földszinten az alsó tagozatos 

leányoknak (kb. 40-50 fő), csak 1 db lány WC működik, mert a másik tiszta gyökeres. Várjuk a 

szakember árajánlatát, (bontani kell!!) hogy nyáron elkészülhessen a másik lány WC is. A 

vizesblokkok elavultak, teljes felújításra szorulnak. A Tankerület pályázott a korszerűsítésre, de 

vélhetően ez nem lett sikeres pályázat. 

 

Földszinti, emeleti betonlépcsők mozognak. 

 

Továbbra is 4 tanteremben a járófelület (PVC padló) erősen kopott, több helyen szakadt sérült, 

cserét igényel. 

 

Az Intézményben történt munkavédelmi helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az 

emeleti vizesblokkokban a nyílászárók hiánya miatt, biztonsági világítás felszerelése javasolt. Ez 

még nem történt meg. árajánlat már érkezett a Tankerület felé. 

 

A számítógép tanterembe hűtő-fűtő klímaberendezés beszerelése a Tankerület részéről 

megvalósult, ugyanis ennek a működését a felszerelt napelemek teljesítménye elbírja.  

 

A riasztó felújítása továbbra is esedékes lenne, mert elavult a rendszer. 

 

A digitális oktatási munkarend időszakát kihasználva is és jelenleg is a technikai személyzet 

folyamatosan végezte, végzi 

 a teljes fertőtlenítést. 

 Minden raktárban megtörtént a pakolás, takarítás. 

 Az udvari padok és asztalok felújítása, festése és a biokert kerítésének áthelyezése, 
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tereprendezése, valamint a magaságyások elhelyezése, fatelepítések is megtörténtek. 

 A telepített fák gondozását, a kosárpalánkok cseréjét is elvégezték. 

Terveink szerint az idén is elvégzésre kerülnek a nyár folyamán a tisztasági és javító festési 

munkálatok is, az anyagigény elfogadásra került a Tankerület részéről. 
 

2021 decemberében a Szegedi Tankerületi Központ pályázott okostanterem létrehozására, a 

tetőtéri ének tanterem és a mellette lévő régi kazánház/raktár, helyiségek egybe nyitásával.  

 

2022 májusában kiderült, hogy SIKERES lett ez a beadott pályázat. Így a Klebelsberg Központ által 

az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények 

digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekthez (továbbiakban: Projekt) kapcsolódóan 

az interaktív panel beszerzése és az iskolánkba történő kiszállítása, május végén már meg is történt.    

Várhatóan 2022 októberében kezdődnek az átalakítási munkálatok, de erről részletesebb tájékoztatást 

nem kaptunk.  

 
Az oktatáshoz szükséges alapvető tárgyi feltételekkel, szemléltető eszközökkel, sporteszközökkel rendelkezünk. 

2022. januártól - a Szegedi Tankerületi Központ részt vesz az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosító 

számú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a 

pedagógusok számára” című projekt – Klebelsberg Központ által – 2025. december 31-ig történő 

megvalósításában. 

A projekt keretében a megvalósítás végéig felmenő rendszerben az 5. és 9. évfolyamos diákok, 

valamint az intézmények pedagógusai számára személyes használatba adható, korszerű, 

hordozható IKT eszközöket biztosítanak. Lehetőség nyílik továbbá korszerű tantermi megjelenítő 

eszközök és a tanulói kreativitást és problémamegoldó képességet fejlesztő eszközök beszerzésére is.  

A 2022. év első negyedévében a notebookok a 9. évfolyamon tanuló diákoknak és a köznevelési 

intézmények pedagógusainak kerültek átadásra. Ez még csak a munkatársakat illetően érintett 

bennünket. 
A notebookokat a tanulók és pedagógusok térítésmentes személyes használatra kapják meg, a 

pedagógusoknak pedig a projekt keretében szervezett továbbképzésen kell részt venniük.  

 

A testnevelés tantárgy oktatásához és nagyobb rendezvényeinkhez a Sportcsarnokot vesszük 

igénybe Zákányszék Község Önkormányzatától. Ennek bérleti díja havonta 308.333 Ft, melyet a 

Tankerület rendszeresen átutal a községi Önkormányzat részére. A pandémiás időszakban és azóta 

is, a bérleti díj kifizetésre került az Önkormányzat felé. Karácsony előtt a Községi Önkormányzattól a 

műanyag kupakokért kapott 14.000 Ft-ot, az iskola megkapta, még nem került teljes mértékben 

felhasználásra. 
 

A Szegedi Tankerületi Központ a tanév folyamán biztosította iskolánk részére az alábbi                    tárgyi 

eszközök beszerzését: 

100.000 Ft alatti tételek: 2021. szeptembertől zeneművészeti anyagigény-Boomwhackers 7000 Ft, 

képzőművészeti anyagigény (50.000 Ft + 80.000 Ft), kapucsengő 10.000 Ft, toner (15.000 Ft + 40.000 

Ft). Telefonkészülék cseréje 30.000 Ft, Kottaolvasó füzetek-zeneművészeti anyagigény 30.00 Ft. 

Környezetbarát útkáli só 30.000 Ft, fülhallgató mérésekhez 22.000 Ft, irodaszer 24.000 Ft, színes 

nyomtató 44.000 Ft.  Ételtároló műanyag dobozok a tízóraik kiosztásához 32.000 Ft, Hálózati elosztó-

16 aljzatos 23.000 Ft, szerverben winchester csere 15.000 Ft, táblai körző 16.000 Ft.  

2022. januártól pénzkazetta 5000 Ft, kilincstalpak nyílászárókhoz 10.000 Ft, toner 18.000 Ft, akkus 

fúrócsavarozó 35.000 Ft. Személyszállítás- Tanulmányi kiránduláshoz (Ópusztaszer 3. és 4.o) 99.000 

Ft, szennyvíz- csatorna kamerázása 36.000 Ft, jutalomkönyv 28.000 Ft, kézilabda kapu háló 44.000 Ft, 

keverőpult 40.000 Ft, Robotika- WRO verseny elődöntő utaztatás 50.000 Ft, irodai papíráruk 29.000 

Ft, WRO verseny- étkeztetés 17.000 Ft, WC tartály meghibásodásának javítása 18.000 Ft. 
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100.000 Ft feletti összegek: 2021. szeptembertől a tetőtéri részben, a tervezett klíma felszerelése előtt 

megtörtént az áramkör tehermentesítése 700.000 Ft,  higiéniai és papíráru 1,75 mFt, irodaszerek 

240.000 Ft, előnyomott táblák 140.000 Ft, 360.000 Ft klímarendszer beszerelése, nyomtatványrendelés 

104.000 Ft.  

2022. januártól fertőtlenítőszerek 524.000 Ft, WRO verseny (országos robotika) nevezési díja 100.000 

Ft, kosárlabda palánk (2db) 101.000 Ft. Úszásoktatáshoz személyszállítás 336.000 Ft. Úszásoktatáshoz 

uszodahasználati szerződés 270.000 Ft, nyári karbantartás, festés 250.000 Ft, Viharkár utáni tetőjavítás 

200.000 Ft. 

 

Folyamatban lévő kérelmek: nyári karbantartás kb. 250.000 Ft, mobilklíma csere kb. 300.000 Ft, 

??, Tároló szekrény (2 db vitrines, kiállításhoz) 200.000Ft,  projektor konzolok + kiegészítők 42.000 

Ft, Mobilklíma cseréje 290.000 Ft, kétirányú elektromos pumpa 5.000 Ft, ?? 560.000 Ft játszótéri 

elemek  kijavítása??, 

 

Alapítványunk továbbra is biztosította az osztálykirándulásokhoz, a GYERMEKNAP-hoz, a DÖK 

programokhoz történő hozzájárulást, mely egy- vagy többnapos szervezésben, osztályonkénti 

lebonyolításban került megvalósításra. A nyolc évig kitűnő tanuló (2 fő) jutalmazása, segítségnyújtás 

a nyári balatoni táborozáshoz (32 fő tanuló + 3 fő pedagógus) és az ajándéktárgyak biztosításához 

is anyagi segítséget nyújtott. 

 

Személyi feltételek 
 

 

Alkalmazotti személyi feltételek. 

Engedélyezett pedagógus álláshelyek alakulása: 

2012. december 15. 24,2 fő pedagógus 

2013. január 1. 23,2 fő pedagógus 

2013. szeptember 1. 21 fő pedagógus 

2015. szeptember 1. 20,86 fő pedagógus 

2016. szeptember 1. 20,36 fő pedagógus 

2019. szeptember 1.   20 fő pedagógus 

2020. szeptember 1.   20 fő pedagógus 

2021. szeptember 1.   20,5 fő pedagógus 

 

Egyetlen tanévet sem tudott az Iskola úgy kezdeni, hogy személyi változás ne történjen: 

 

 A matematika órák szakos ellátása érdekében 1 fő fizika – matematika szakos egyetemi 

hallgató kolléganő,  szeptembertől került az intézménybe. 

 Természetesen van GYED-en lévő munkatárs is: ebben az évben az egyik pedagógus a 

második gyermekével (2 éves) van otthon. 

A fenti engedélyezett pedagógus álláshelybe beletartoznak a művésztanárok, a sajátos nevelési 

igényű (SNI) tanulókkal foglalkozó gyógypedagógus és logopédus is, valamint a földrajz, a fizika 

és a technika tanár kollégák is, akik másik tankerületi iskolában is tanítanak. 

 

Az álláshelyen felül a szakszolgálat munkatársainak közreműködésével látjuk el a BTMN 

(beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő) tanulók kiscsoportos foglalkozásait. 

Gyógypedagógus, logopédus, pszichológus és gyógytestnevelő is foglalkozik tanulóinkkal. 
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A pedagógusok munkáját 2 fő (0,5–0,5 álláshely) Iskolatitkár segíti, akik tankönyvfelelős, 

pénztárosi feladatokat is ellátó (művészeti iskola térítési díjai, havi ellátmány kezelése) ügyviteli 

alkalmazottak, végzik a dolgozókkal kapcsolatos jelentéseket (táppénz, munkába- járás, szabadság, 

megbízási szerződéses kollégák havi jelentése), a számlákkal kapcsolatos ügyintézést a tankerületi 

központ felé. Az Iskolatitkár kollégák felelnek az iskolagyümölcs, az iskolatej nyilvántartásáért is, 

valamint a tankönyvrendelésért. Egyik Iskolatitkár 2020. júniusában tanítói diplomát szerzett 

természetismeret műveltségterülettel, így jelenleg 0,5 állásban pedagógusként végzi a feladatait. 

 

2015. szeptembertől félállásban egy pedagógus kolléga rendszergazdai feladatokat is ellát. 
 

Az iskolakönyvtárosi feladatokra ebben a tanévben i s  már csak heti 5 óra került beállításra a 

tantárgyfelosztásban. A feladatot 1 fő szakos tanító látja el. 

A kisegítő foglalkoztatottakat 2 fő (1,5 álláshelyen) részmunkaidős karbantartó (napi 6-6 óra), és 

2,5 álláshelyen 3 fő (napi 8–6-6 óra) takarító képviseli.  

 

Közfoglalkoztatásban 2 főt alkalmazhatnánk. (1 takarító, 1 egyéb, kisegítő ügyviteli dolgozó). 

2021. 09-01-2022.01.09-ig takarítói tevékenységeket 1 fő Kolléganő látta el. 2022. január 10-től 

2022. március 15-ig a Tankerület közalkalmazotti alkalmazásába kerülhetett, így kicsit magasabb 

lett a bére. Március 16-tól álláskeresővé vált a munkaügyi központban. Az  egyéb, kisegítő 

munkatárs közfoglalkoztatotti jogviszonyát 2022. május 17-étől ismét Vele létesítették, létesítettük, 

de csak július 31-ig szól a kormányzati program. Az 1 fő takarító munkájára nem volt még alkalmas 

jelentkező (a csekély munkabér miatt). Reméljük, hogy augusztustól ismét tovább indul a program 

és akkor újabb szerződéskötésre, szerződéskötésekre kerülhet sor. Sajnos érdemi jelentkező nincs 

jelenleg a takarítói munka segítésére. 

 

 

Tanulói személyi feltételek 
 
 

 
Zákányszéki Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

2017/18-as 

tanév végi 

létszám (fő) 

2018/19-es 

tanév végi 

létszám 
(fő) 

2019/20-as 

tanév végi 

létszám 
(fő) 

2020/21-es 

tanév 

létszám 

(fő) 

2021/22-es 

tanév terv 

létszám 
(fő) 

általános iskolai tanuló 146 142 142 138 141 

művészeti iskolai tanuló 46 48 39 38 62 

- citera 14 14 5 4 13 

- hegedű 4 5 7 2 9 

- szintetizátor 12 10 7 9 11 

- képzőművészet 16 19 20 23 29 

Összesen (AMI nélkül) 146 142 142 138 141 

 

A 2016/2017-es tanévben kettő nyolcadik osztály ballagott el. Azóta minden évfolyamon csak egy 

osztállyal működik iskolánk. A közeljövőben nem is számíthatunk arra, hogy két első osztályt 

tudjunk indítani. 
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A művészeti iskolában a zenei tanszakokon tervezett létszámok bizonytalanok, a hegedű és a 

szintetizátor-oktató nem kaphat a jelenleginél magasabb mértékű álláshelyet. Jelenleg egy tanító 

Kolléganő vette át szakköri szinten a citera oktatását és ebben a tanévben indult gitár szakkör egy 

másik pedagógus Kolléganő vezetésével. Mindkét szakkör egyre népszerűbb a gyermekek körében. 

A képzőművészeti tanszakra beiratkozott tanulók igen sikeres tanévet tudhatnak a magukénak, 

díjazott munkáik népszerűsítik iskolánkat. Többször is kiállítás keretében megtekinthetőek voltak 

alkotásaik. 

 

Beiskolázási program megvalósított feladatai 

 
Az „Iskolanyitogató” rendezvényünket, melyen a leendő első osztályosok ismerkedhetnek meg az 

„iskolai légkörrel” és a tanító nénikkel munkatervünknek megfelelően mindig megtartjuk. 2021 

júniusában került rá sor. Örömmel kijelenthetjük, hogy kiváló szervezéssel, sokrétű tevékenységgel, 

sikeresen lezajlott. 

 

Már hagyománnyá vált, hogy nyílt hetet tartunk, melynek keretében a szülők órákat, 

foglalkozásokat és szakköröket látogathatnak. Erre a programra ebben a tanévben már sor 

kerülhetett, 2022 áprilisában nyílt órát hirdettünk a szülők számára, jelentős volt az érdeklődők 
száma erre a programra. 

Az óvodai csoport nyílt napján az iskola ebben a tanévben már részt tudott venni. Egyeztető, 

tájékozódó látogatás keretében kerestük fel az óvodai csoport nyílt foglalkozását, majd az este 

folyamán tartott megbeszélést, a leendő 1. osztályosok beiratkozása után. A beiratkozás során 

tényszerűvé vált a kisgyermekek tanulási képességek fejlesztésének szükségessége, várhatóan 

komoly szakmai kihívást jelent a tanító kollégák számára. 

 

A második félévre tervezett Gergely-járás (1. osztály és nagycsoport közös programja) és az 

osztályfa-átadás is (a ballagó 8. osztályosok átadják a leendő első osztályosoknak az osztályfájukat) 

ebben a tanévben a korábbi évekhez hasonló, szokásos módon sikeresen lezajlott. 

 

Az első osztályosok beiratkozásakor minden kisgyermek ajándékot szokott kapni (alapítványunk 

támogatásával), mely az idén személyesen, az iskolalátogatási program során valósult meg.  

A szülők egy része online módon, a KRÉTA felületen, a többiek pedig személyesen oldották meg 

a beiratkozást. 

 

Művészeti tanszakok tanszaki vizsgát tartottak félévkor és év végén is. Ebben a tanévben már 

az érdeklődők, a kedves szülők személyesen is megtekinthették gyermekeik szereplését, 

munkáját. 

 
Népi játék foglalkozás, az előző tanévekben, iskolai szintű szakkör keretében zajlott. A 2021/22-es 

tanévben, a Zákányszéki Község Önkormányzata által finanszírozottan, az alsó tagozatos 

tanulóink (12 fő) számára, ingyenesen, heti rendszereséggel adott lehetőséget a néptánc 

foglalkozásra a Művelődési Házban. Ezt ezúton is köszönjük és szeretnénk, ha a következő 

tanévekben is lenne erre tanulóinknak lehetősége. Az óvodai program folytatásaként is, sikeresen 

támogatott tevékenység tudna lenni, a tanulói képességfejlesztést illetően is.  
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Szakmai munka 
Egy iskolát a benne oktató pedagógusok határoznak meg. A művészetoktatásra hatványozottan igaz, 

hogy pedagógusfüggő. 

Leterheltség 

Jellemző a pedagógusok leterheltsége: 

 Ebben a tanévben is sok volt a helyettesítések száma, annak ellenére, hogy március 16-ától 

már nem történt helyettesítés az oltatlan kollégák fizetés nélküli szabadságolása miatt.

 Továbbképzések zajlottak a tanév során 5 fő kollégát érintően.

 Sok pedagógusnak az alapvető feladatain felül plusz feladatai vannak: gyermek-és ifjúsági 

felelős, ÖKO munkacsoport felelős, BECS tag, tankönyvfelelős, projekt-, vagy program 

felelős ( Boldog Iskola, Tanulás Könnyítő Program, KEVE és Kék Tér program, Otthon hete 

projekthét, Egészséghét, Fenntarthatósági témahét, stb), diákönkormányzatot segítő, 

pályaválasztásért felelős, balesetek megelőzéséért felelős, méréskoordinátor, mérésfelelős, 

az Intézményi Tanács tagjai, Közalkalmazotti Tanács tagjai. Emellett versenyekre, 

műsorokra készítik fel a gyerekeket, de szabadidős foglalkozást is biztosítanak részükre 

(könyvtár és színházlátogatások, Tudástár, családi napok, pályaválasztási napok, tanulmányi 

kirándulások, Lázár Ervin Program (LEP) lebonyolítása, stb)

 A KRÉTA elektronikus napló bevezetésével a statisztikai adatok könnyebben kinyerhetők, 

de így is temérdek az adminisztrációs teher.

 Pedagógusaink leterheltségét nagy mértékben fokozta a jelenléti tanrend során, mégis 

megjelenő Covid miatti hiányzások bepótoltatása, az akadályozott továbbhaladás a „fél 

osztályokkal”, ezek eredményes, helyes kezelése. Sokkal több időt vett igénybe a tanórára 

való felkészülés és a tanulók által megoldott feladatok javítása is, kivéve az űrlapos, vagy 

red mentás feladat lapok javítása, bár itt az elkészítés került több időbe.

A tanulók leterheltsége is jellemző, hiszen sokan egész napjukat jelenléti oktatás esetén az 

iskolában, avagy hiányzás esetén pedig otthon, a számítógép mellett töltik.                   Az új NAT (Nemzeti 

Alaptanterv) bevezetésével az 1-2. és az 5-6. osztályosoknak egy kicsit kevesebb lett a kötelező 

óraszám. 
 

Minősítés 

Ebben a tanévben 1 fő sikeres pedagógus-minősítési folyamatban vett részt. Márciusban került 

sor 1 fő minősítési eljárására, Pedagógus II. fokozat elérése céljából. A Pedagógus II. fokozatba 

kerülés sikeres portfólióvédése megtörtént. 

Jelenleg a sikeres minősítési eljárásban részt vettek száma 17 fő: PED I. fokozat 6 fő, PED II. 12 

fő és 2 fő már MESTERPEDAGÓGUS (1 fő mérés-értékelés témában, 1 fő pedig szakértő 

pedagógusminősítésre és pedagógiai-szakmai ellenőrzésre). Ebben az évben nem jelentkezett 

kolléga a 2023. évi minősítési eljárásra. 

Önértékelés 

Ebben a tanévben nem került önértékelése sor. Ezen feladatok ütemtervünk szerint a következő 

tanévben válnak szükségessé. 

Kompetencia alapú teljesítmény értékelés 

Iskolánkban az egységes, egyforma kompetencia alapú teljesítmény értékelés működik, ugyanis 

sajnos nagyon kismértékben lenne lehetőségünk a differenciálásra, de ez sokkal nagyobb 

bérfeszültséget hozna a kollégák között, ezért nem tartjuk célra vezetőnek a differenciálást. 
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Programjaink 

Ebben a tanévben folytatódtak programjaink, melyek ismételten elnyerték a tanulók tetszését is: 

 KEVE program az alsó tagozatos osztályokban

 Kék tér program az első osztályban

 Tanulás Könnyítő program az első osztályban

 Boldog órák az alsó és felső tagozaton is – elnyertük ettől a tanévtől kezdve az ÖRÖKÖS 

BOLDOG ISKOLA címet.

 A felső tagozatos robotika szakkörök mellett, a mini-robi szakkör is az alsó tagozatos 

tanulók számára lehetőséget jelentett a fejlődésre, munkára.

 Fenntarthatósági hét, Digitális hét, Pénz7, Otthon-hete projektünk már több tanéve sikert 

arat tanulóink körében.

 Biokertünkben bővült, anyagi támogatás miatt. Tanulóink az egész tanévben, és még 

nyáron is, szívesen tevékenykedtek a szakkörvezető Kolléganő irányításával.

 Lázár Ervin Program (LEP), melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 

indított. A program minden általános iskolás számára biztosítani szerette volna, hogy 

eljuthasson kulturális intézményekbe (színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok 

bemutatóhelyeire). Ebben a tanévben már megvalósulhatott minden osztály számára ez az 

igazi kulturális élmény.
 

Tanulmányi munka 

 A 2021-2022. tanévben 26 fő kitűnő tanuló volt, melyből 5 fő nevelőtestületi dicséretben

részesült (a tantárgyak több mint feléből dicséretes ötöst szerzett). 

 Örvendetes, hogy ebben a tanévben javítóvizsgára nem bocsátunk egy tanulót sem.

 Az országos, megyei és nemzetközi versenyek még nem teljesen tudtak a  korábbi években 

megszokott módon megszervezésre kerülni, vagy éppen nekünk nem volt lehetőségünk 

tanulót indítani. Mindezek ellenére több versenyen is tehetséges tanulóink sikeres szereplése 

adódott. (honismereti, mesemondó, robotika, rajzversenyek)

 Jelenleg több statisztikai összesített adat még nem áll rendelkezésre.

Pályázatok 
 

 2016. január 30-án birtokunkba került az „Örökös Ökoiskola” cím. A cím továbbra is kötelez 

bennünket az öko kritériumok minél teljesebb körű megvalósítására. 2018. februárjában 

aláírásra került a Zabosfa Kertész Kft.-vel egy együttműködési megállapodás, melynek 

keretén belül sikerült megvalósítanunk, az udvarban kialakítanunk a biokertet, a tavat. 2021-

es tanévben ismét aláírásra került az együttműködési megállapodás, mely az idei év 

támogatását biztosítja.



 A Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csatlakozott az 
ISKOLAKERT - HÁLÓZAT tagjai közé.

Ezt a közösséget a közhasznú Iskolakertekért Alapítvány működteti, kertpedagógiával, 

iskolakertek szakmai ügyeivel foglalkozik. 

 

 A közhasznú Liget Műhely Alapítvány 2008 márciusától adja ki a Szitakötő című negyedévi 

gyereklapot, mely az integrált ökológiai program alapja. A programhoz csatlakozó hazai és 

határon túli általános iskolákban egy osztály diákjai és a résztvevő pedagógusok számára 

ingyen példányokat (33 db) biztosítanak a negyedévi Szitakötő gyereklapból. Megnyertük a 

erre a tanévre ezt az oktatási programot.
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 Az Értő Olvasásért pályázat keretében az első és második évfolyamon már harmadik 

tanéve végezzük a Tanulás Könnyítő Programot, mely nagyon sok munkát igényel a 

tanítótól, osztályfőnöktől. Nincs már fenntartási időszaka, a programot mégis örömmel 

alkalmazzuk.

 

 A Boldog Iskola cím viselésének jogát is pályázaton nyertük el. Két tanév után a 2020-

2021. tanévre elnyertük az ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA címet.

 

 Alapítványunkon keresztül minden évben több osztályunk is részt vesz a „Reál 

osztálykassza” pályázaton is, mely az osztálykirándulások költségét csökkenti.

 

 A Bozsik program keretén belül is kapnak tanulóink sporteszközöket, motivációs 

ajándékokat.  

Az iskola fiú tanulói részt vesznek a helyi sportegyesülettel a térségi korosztályos 

Bozsik bajnokságba. A gyerekek lelkesen járnak az edzésekre, versenyekre 1,2,3,4,5. 

osztályból 26 fiú. 

 

 Szivacskézilabda csapataink 1,2,3,4 osztályból 30 fő (6 fiú + 24 lány) gyerek a Tisza 

Volán egyesület keretein belül sportolnak versenyeznek sikeresen. Az iskola támogatja 

lelkesíti a tanulókat minél többen sportoljanak, versenyezzenek.  

 Minden évben pályázatot nyújtunk be az Erzsébet-táborokra. Ebben a tanévben 
pályáztunk egy 5 napos, balatoni nyári táborozásra, melyen így 32 tanuló + 3 fő 
pedagógus vehet részt.

 
 Fenti pályázatokon felül sok rajzpályázaton is részt vesznek tanulóink mind az általános 

iskolás, mind a művészeti iskolás növendékek. Kimagasló a Díjazottak száma.

 

 

Nevelő-oktató munkánk, munkatervünk, a tanfelügyeleti megállapítások és 

intézkedési tervünk tükrében 

 
Az intézményi tanfelügyelet intézkedési tervének ütemterv szerinti megvalósulása (2018 –2023) 

 A munkaterv és a beszámolók egymásra épülése folyamatosan megvalósuló feladat. 

Minden feladat és eredmény megjelenítésére kell törekednünk. 

 A tanulók személyes és szociális kompetenciájának fejlesztése az idei tanévben is 

célként szerepelt, megvalósulása azonban a járványügyi szabályok betartása 

(távolságtartás, jelenléti munkarend) miatt csak részleges volt. 

 A tanulók teljesítményszintjének javulása terén megoszlanak a vélemények. A tanév 

során jelenléti munkarend formájában folyt az oktatás.  

 A különböző mérések feldolgozása és kiértékelése folyamatos. 

 A nevelőtestület tagjai közötti kommunikáció, információ-áramlás javítása, az erkölcsi 

elismerés lehetőségének megteremtése – ezek a feladatok még folyamatosan adottak, 

fejlesztést igényelnek a megvalósulásig. 

 A nevelőtestület folyamatos motiválását szintén ütemtervünk szerint igyekszünk 

megvalósítani. 
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 Az óvodával történő kapcsolattartás ebben a tanévben is együttműködő volt. Egy-egy 

tervezett program és kerekasztal beszélgetés megtartására került sor. Az alsós 

munkaközösség-vezető Kolléganő kapcsolattartása jelentette elsősorban a szakmai 

kapcsolatteremtés motorját. 

 Egyenletesebb teherviselés megvalósítása: mindig törekszünk rá, de megvalósítani   

még nem sikerült. 

 

Munkatervünknek megfelelően megvalósultak 

 A tanulói érdemjegyek folyamatos ellenőrzése, a bukás veszélyről a szülő 

tájékoztatása. 

 A hiányzások mérséklése továbbra is feladat. Sajnos el kell, hogy fogadjuk, hogy       több 

család is a település mezőgazdasági jellegéből adódóan a téli időszakban kívánja 

igénybe venni a „családi nyaralást”, mely a járványos időszakkal együtt megemeli a 

hiányzások számát. 

 A fejlesztő foglalkozások és tehetséggondozó foglalkozások a tantárgyfelosztásba 

beépítésre kerültek. A tanmenetek, fejlesztési tervek időben elkészültek. 

 Minden pedagógus esetében is sikerült az óralátogatásokat megvalósítani, melyet 

minden esetben értékelés követett. 

 A betervezett tanulmányi és sport versenyekre a pedagógusok a tanulóinkat 

felkészítették. 

 A tantestület minden tagja a KRÉTA elektronikus naplót használja. 

 Dokumentumaink módosítására, aktualizálására, a különös közzétételi lista elkészítésére 

időben sor került. Minden jelentési kötelezettségünket (statisztika, KIR ellenőrzés, 

tankerületi központ által kért adatszolgáltatás) igyekszünk időben teljesíteni. 

 A vezetői értekezletek, a munkaközösségi értekezletek és munkaértekezletek biztosítják 

az információ-áramlást és a belső együttműködést. Az információ- áramlásnak legtöbb 

esetben több fajtáját is igénybe vesszük (pl.: nyomtatott  körözvény, de e-mailben is 

kiküldve, értekezlet anyagai e-mailben is kiküldve). Sor került a fenntartó általi, 2020 július 

hónapban tartott, utólagos ellenőrzés, a szakmai alap- dokumentumaink korrigálására is. 

 

OKM mérés eredményeiből adódó feladatok 

 Tanulók fejlődésének figyelemmel kísérése.
 Készségek szerinti egyénre szabott felzárkóztatás, tehetséggondozás.

 Szülői kapcsolattartás.

 Ugyanazokkal a tanulókkal egymást követően többször elvégzett adatfelvétel 

végrehajtása, eredmények rögzítése, elemzése. A mesterprogram megvalósítása is ezt 

a célt szolgálja.

 A tanulócsoport oktatásához szükséges módszerek, eszközök, követelmények 

vizsgálata, szükség szerinti változtatása az eredmények tükrében.

 Egyéni eredmények figyelembe vétele a tanulók oktatásánál, nevelésénél.

 Fejlesztő feladatok összeállítása személyre szabottan.

 
Matalent mérés eredményéből fakadó feladat 

 tehetséggondozás, versenyfelkészítés

 
Idén tavasszal mindhárom mérés – a Matalent mérés, az Idegen nyelvi mérés és az Országos 

kompetenciamérés (szövegértés, matematika és természettudomány területeken) is lezajlott. 
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Esélyegyenlőség biztosítása 
 

A különböző hátrányok és nehézségek leküzdésére az esélyegyenlőség biztosítására 

tantárgyfelosztásunkban is beépítésre kerülnek a felzárkóztató és fejlesztő foglalkoztatások. A 

délutáni időpontokban kerülnek megtartásra a különböző szakköri és sportfoglalkozások, 

valamint a tehetséggondozó foglalkozások is. 

Iskolatej, Iskolagyümölcs programnak köszönhetően a hátrányos helyzetű tanulók 

élelmezéséhez is hozzájárultak. Iskolatejet minden tanuló kap heti négy alkalommal, 

iskolagyümölcsöt az 1-6. évfolyamos tanulók. 

 

Alapítványunk támogatja a rászoruló tanulóinkat az osztálykirándulásokon történő 

részvételben. Anyagi okokra hivatkozva évek óta nem maradt le senki osztálykirándulásról. 

Ugyanez elmondható a kihelyezett órákat illetően is. 

 

Szülői, tanulói elégedettség 
 

Elégedettségi kérdőívek kitöltésére kétévente kerül sor iskolánkban. Ebben a tanévben ez 

megvalósult. Az eredmények kiértékelése még folyik. 

A korábbi tanévi eredmények feldolgozásra kerültek. Intézkedési terv született az eredmények 

javítása érdekében, melyet időarányosan megvalósítottunk. 

Az iskola facebook oldala aktív segítője a mindennapjainknak, hiszen közkedvelt a partnereink 

körében. A tantermen kívüli digitális munkarend idején fontos szerepet töltött be az információ 

- áramlásban és iskolánk népszerűsítésében. 

Az iskola honlapja, valamint a KRÉTA - rendszer is a tájékoztatást, a programok szervezését 

segítette. Rendkívülinek tekinthető, hogy a szülői fórumokra is többnyire csak online formában 

kerülhetett sor a járványügyi intézkedések miatt. 

Kapcsolataink 
 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn 

• Zákányszék Községi Önkormányzat (sportcsarnok bérleti díj fejében történő biztosítása, 

községi rendezvényeken történő szereplések, fellépések). A sport és mesemondó 

verseny kapcsán tanulóink szállítása vált szükségessé, melyet az Önkormányzat 

támogatta. Külön köszönjük ezeket a segítő szállításokat, lehetőségeket. 

• Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde (beiskolázás, közös programok, nyílt órák) 
• Zákányszéki Sportcsarnok (bérleti díj ellenében a használat egyeztetése) 
• Művelődési Ház és Könyvtár: könyvtári foglalkozásokon a tanév során tudtak részt 

venni tanulóink, pályázati programokban. 
• Iskolaorvos, fogorvos, védőnők: Rendszeres szűrővizsgálatok vannak az egészségügyi 

megállapodásnak megfelelően. A védőoltások beadását is az iskolaorvos  végzi. Kérésre 

előadásokat tartanak tanulóinknak, erre ebben a tanévben egy gyakornok védőnő 

segítségével történt meg. Köszönjük. 
• Iskolarendőr: Bekapcsolódik az iskolai programokba, a KEVE programban, a tavaszi 

időszakban is folyamatosan részt vett. 
• Zabosfa KerTÉSZ Kft.: 2018. február 3-a óta együttműködési megállapodás alapján 

támogatja az iskolai biokert kialakítását, tanév végén jutalmazza a kiemelkedő munkát 

végző tanulókat. Az együttműködés meghosszabbítására az idén is sor került. 
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• HOSZKP Család- és gyermekjóléti Központ Zákányszéki Tagintézménye: 
Intézményvezető asszony és a gyermekvédelmi felelős tartja a kapcsolatot a központtal. 

• helyi polgárőr szervezet (rendezvényeink biztosításában) 
• Zákányszéki Katolikus Egyházközséggel (hit- és erkölcstan oktatás, egyházi tájékoztató 

nap) 
• Csongrád Csanád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottsággal 
• CSCSMPSZ Mórahalmi Tagintézménye (különleges bánásmódot igénylő tanulók 

esetében) 
• társintézményeinkkel, a környező települések iskoláival 

• helyi civil szervezetekkel (A civil szervezetekkel egy-egy kiemelt feladat, rendezvény 
alkalmával kerülünk kapcsolatba.) 

 

Jövőkép 
 

Továbbra is a kor kihívásainak kívánunk megfelelni. Elsődleges szempont a gyermekek 

kompetenciáinak és személyiségfejlődésének minél teljesebb körű kibontakoztatása, fejlesztése: 

 
 Idegen nyelvet beszélő, a világra nyitott, természettudományos alapismeretekkel 

rendelkező, önmagukért és környezetükért felelősséget vállaló, demokratikus elveket 

valló polgárok nevelése.

 Az innovációhoz tudásra, kreativitásra és akaratra van szükség. A kollégákban mindez 

megvan, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyermekeket egy sikeres felnőtt 

élet felé irányítsák.

 KAP-program (Komplex Alapprogram) bevezetése: előkészítése a 2020-2021. 

tanévben, bevezetése a 2021-2022. tanévtől megvalósult.

 Ebben a tanévben bevezetett programjaink továbbfejlesztése, a robotika szakkörök 

eszközállományának fejlesztése, hiszen csak abban az esetben tudjuk a nagyobb 

gyereklétszám számára hozzáférhetővé tenni alsó és felső tagozaton egyaránt. 

Eredményes országos versenyen vesznek részt tanulóink Győrben a nyár folyamán.

 Veszélyeztetett világunkban gyermekeinket a környezet értékeinek, a természet 

kincseinek óvására, védelmére, az egyének és a közösségek felelősségének fontosságára 

tanítjuk. Nagy hangsúlyt kap mindennapi munkánk során a környezeti nevelés. Fontos 

a biokert további gondozása, fejlesztése. A magaságyások és a biokert területének 

megnövelése jelentős többletmunkát jelentett az idei tanévben.

 Törekvésünk, hogy a művészetekre fogékony, alkotó, az egészségmegőrzés feltételeit 

ismerő és gyakorló, a szabadidő tartalmas, aktív eltöltését igénylő gyermekeket 

neveljünk.

 Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és a helyi óvodával informatív jó kapcsolatot 

ápolunk, ennek fenntartására törekszünk.

 Sokat teszünk azért, hogy a gyermekben szunnyadó tehetséget felismerjük, és az         minden 

esetben a tanuló egyéni igényei szerint fejlesztésre kerüljön. Eredményesen gyakoroljuk 

időben felfedezett tanulási nehezítettség esetén az egyéni szakszerű fejlesztési, 

felzárkóztatási tevékenységformákat is.
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 Szeretnénk a közeljövőben honismeret témakörben szakköri szintű foglalkozások 

feltételeinek megteremtését előkészíteni és beépíteni a tanulók által választható 

lehetőségek közé. A néptánc iránti érdeklődés fokozása is terveinkben szerepel, 

köszönjük az Önkormányzat támogatását. Reméljük a jövő tanévben is ingyenesen 

vehetnek részt tanulóink a Művelődési Házban szervezett népi játék foglalkozásokon.

 Iskolánk tudatosan ápolja, őrzi és folyamatosan bővíti hagyományait. A tanévenként 

ismétlődő ünnepélyeink, évfordulókhoz kapcsolódó megemlékezéseink, rendezvények 

színvonalas megrendezésére törekszünk. Projektheteinket továbbra is megvalósítjuk.

 Célunk, hogy végzős tanulóink képességüknek megfelelő középfokú iskolát választva 

tovább építhetnek majd az itt szerzett ismeretekre.

 

 
Fontos iskolánk fennmaradása a településen. Az új programok, a rengeteg szabadidős 

rendezvény, a versenyeredmények mind azt a célt szolgálják, hogy a zákányszéki gyermekek 

iskolánkat válasszák alapfokú tanulmányaik elvégzésére. 

 

Zákányszék, 2022. június 20. 

 

 

Sápi Zoltánné 

intézményvezető 















 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

I.  A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetési 

beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója 

  
Költségvetési beszámoló mellékletei (III_1 – III_8):   
Bels� kontrollnyilatkozat (III_9)                            

  2. oldal 
 
 

  9. oldal 
20. oldal 

Szakmai beszámoló mellékletei (III_10):  22. oldal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetési beszámolója, 

pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója 

 

A Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 87. §, 91. §-a (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi 
költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 149. § (1) 
bekezdés és a 155. § alapján a pénzmaradvány elszámolását. 
 
A költségvetés tárgyalására a 2021. 02. 11-i Társulási ülésen került sor. A 2021. évi 
költségvetést az 4/2021. (II.11.) Tkt. sz. határozatával fogadta el a Tisztelt Társulási Tanács. 
A Társulás 2021. évi költségvetése négy alkalommal, a 2021. májusi, a 2021. szeptemberi, 
2021. novemberi, valamint a 2022. februári ülésén módosította. 
 
A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi mérlegét a III_1. sz. mellékletben találja meg. 
Bevételi el�irányzatairól és azok teljesítésr�l a III_2. sz. mellékletben, a kiadási 
el�irányzatairól és azok teljesítésr�l a III_3. sz. mellékletben tájékozódhat. Pénzforgalommal 
kapcsolatos kimutatás a III_4. sz. melléklet, a maradvány-kimutatást a III_5. sz. melléklet, az 
eredmény-kimutatást a III_6. sz. melléklet tartalmazza. A Társulás vagyon kimutatása a III_7. 
számú mellékben látható. 
 
Kérjük a Tisztelt társulási Tanácsot az el�terjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
  

Pénzügyi beszámoló 

 
Bevételi források és azok teljesítése 

 

A társulás bevételi el�irányzatát és a teljesítés alakulását az el�terjesztés III_2. számú 
melléklete tartalmazza, melyek 99,86 % -ban teljesültek. 
 

 M�ködési költségvetés 

 
 I. M�ködési célú támogatások államháztartáson belülr�l 

 1. Elvonások és befizetések bevételei (B12) 

     

A Társulási Tanács Elnöke 2021. május 28-án értékelte a Homokháti Szociális Központ és a 
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi beszámolóját és maradvány elszámolását. 
A Homokháti Szociális Központ 52.786.932,- forint maradványából 2.262.424,- forint 
kötelezettséggel terhelt maradvány volt. A 49.189.151,- forint szabad maradvány elvonásáról 
döntött a Társulási Tanács, mely a Többcélú Társuláshoz átutalásra került. Az elvont 
maradvány összegéb�l 4.465.775,- forintot használtak fel az Önkormányzatok a Homokháti 
Kistérség Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjának 2021. évi kiadásainak 
növelésére, 24.309.517,- forint visszafizetését kérték az önkormányzatok, melyb�l 
17.816.356,- forint kifizetésére került sor, 20.413.859,- forint pedig a Társulásnál tartalékba 
helyez�dött. 
 
3. M�ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr�l (B16) 
 

Egyéb m�ködési célú támogatások helyi önkormányzattól ész azok költségvetési szerveit�l  

 



A Többcélú Társulás által felvállalt feladatok ellátásához szükséges tagtelepülési tagi 
hozzájárulások összege, valamint a Mórahalom Város részére utalt normatív támogatások 
továbbutalása jelenik meg. A tagi hozzájárulás nyújt fedezetet a normatíva által nem 
támogatott kiadásokra, mint a központi orvosi ügyelet finanszírozása, és a szociális feladatok 
ellátása. Ezen a soron 651.480.662,- Ft-ot könyveltünk, mellyel a tervet 99,98 %-ban 
teljesítettük, az el�z� évi támogatásnál 0,8 %-kal több támogatásra volt szükség a feladatok 
ellátásához. 
 

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól m�ködési célú támogatások bevételei: 
A Társulás a központi orvosi ügyelet ellátásáért az Országos Egészségbiztosítási Alaptól 
2021. évben 37.103.800,- Ft bruttó támogatást kapott. A teljesítés 100,1 %. 
 
Egyéb fejezeti kezelés� el�irányzattól m�ködési célú támogatások 

Az Emberi Er�források Minisztériumától a jelz�rendszeres házi segítségnyújtó rendszer 2021. 
évi m�ködtetéséhez 4.829.000,- Ft támogatás érkezett. 
 
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásához 2021-ban befolyt összes m�ködési célú 
támogatás 710.089.952,- forint volt, mely 99,98 %-os teljesülést jelent 
 

3. M�ködési bevételek 

 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: (B403) 

Ezen a soron a 2021-ben továbbszámlázott a mórahalmi központi orvosi ügyeletet érint� víz 
és csatornadíj tovább számlázásból befolyt bevételt tartjuk nyilván, melynek összege 2021- 
ben 52.725,- forint volt. A kapcsolódó ÁFA összege 14.236,- forint (K406) 
 

A közvetített szolgáltatások rovatrenden könyveljük továbbá a bels� ellen�rzések nem 
tagönkormányzatok részére kiszámlázott díjának megtérülését is, melynek összege 2020-ban 
47.724,- forint volt. 
 

Egyéb m�ködési bevételek (B411) 

A Homokháti Szociális Központnak a 2020. évi jelz�rendszeres házi segítségnyújtás 
támogatása során 25.388,- forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet a 
Társulásnak visszautalt és a Társulás fizette vissza a támogató szervezetnek (K355). 
 
4. M�ködési célú finanszírozási bevételek 

 

El�z� évi maradvány igénybevétele m�ködési célra (8131). 

A Társulás 2020. évi maradványa 50.739.497,-Ft, melyet 100%-ban felhasznált. A 2020. évi 
beszámolóban 41.451.471,- forint volt az alaptevékenység kötött maradványa, 9.288.026,- 
forint az alaptevékenység maradvány, melyet el�re nem tervezet  dologi kiadásokra 
tartalékoltunk. 
 

Kiadások alakulása 

 

 

A Társulás kiadási el�irányzatát és a teljesítés alakulását az el�terjesztés III_3. számú 
melléklete tartalmazza, melyet 88,46 %-ban teljesített. 
 



Homokháti Kistérség Többcélú Társulása költségvetésének kiadási teljesítései az alábbiakban 
kerülnek értékelésre: 
 
I. M�ködési költségvetés 

 
1.   Személyi juttatások:             
       Nem volt forgalom. 
 
2. Munkaadókat terhel� járulékok és szociális hozzájárulási adó 

       Nem volt forgalom. 
 
3. Dologi kiadások 

A dologi kiadásokra mindösszesen 103.615.367,- Ft-ot könyveltünk, a teljesítés 61,28 %. 
 
A dologi kiadások jelent�s részét a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos kifizetések adják. 

 
  Ebb�l: gyógyszerbeszerzés                                 437.549,- Ft 
             (központi orvosi ügyelethez)  
              tisztítószer                                               214.539,- Ft 
              irodaszer            34.077,- Ft 
              üzemanyag beszerzés-központi               278.742,- Ft 
              orv.ügyeleti autókhoz  
              autók karbantartása, biztosítása               374.842,- Ft 
     
              áram költség (orvosi 
              ügyeleteken felmerült)                             454.778,- Ft 
              gázenergia költsége- ügyeletek                696.001,- Ft  
              vízdíj - ügyeletek                                       97.500,- Ft  
              telefonköltség- ügyeletek                         180.300- Ft 

        szakmai tev. segít� szolg. :                  66.326.400,- Ft 
        (közp.orvosi ügyeletet ellátók díja) 
        diszpécserszolgálat                                1.346.904,- Ft 
        egyéb szolgáltatások                                 451.194,- Ft 
        ÁFA vissza nem igényelhet�                 1.089.219,- Ft 
        pénzügyi szolgáltatások 
        kiadásai (bankköltség):                             570.250,- Ft 

 
Az egyéb szolgáltatások között a mosatás, veszélyes hulladék elszállítás, rendszerhasználati 
díj, az orvosok felel�sség biztosítási díjait könyveljük. 
 

4. Egyéb m�ködési célú kiadások 
Egyéb m�ködési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 

A jelz�rendszeres házi segítségnyújtásra folyósított támogatást utaltuk tovább a Szociális 
Központ részére 4.829.600,- Ft összegben. 
Az alacsonyküszöb� ellátásra 2021-ben 9.338..000,- forint támogatást kaptunk, melyet 
szintén tovább adtunk a Szociális Központ részére. 
 

Tartalékok (513) 

A 10.353.367,- forint tartalék el�irányzatot nem használtuk fel.  
 



5. Finanszírozási kiadások 

A Homokháti Szociális Központ intézményünknek intézményfinanszírozás címen 
615.795.486,- forintot folyósítottunk 2021. évben.  
 

II. Felhalmozási költségvetés  

 
A felhalmozási kiadások összege 2021. évben 10.031.500,- forint volt.  
 
Beruházási kiadásaink az alábbiak voltak: 
- A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiírt 

„A támogató szolgáltatás keretében használható új vagy használt gépjárm� vásárlásának, 
a meglév� gépjárm�park b�vítésének, cseréjének támogatása” elnevezés� 
TAMAUTO2021-837 kódszámú programban 9.000.000,- forint támogatást nyert.  
A Program keretében egy FORD Custom M1 Kombi trend típusú gépjárm�vet vásárolt a 
Társulás. A gépjárm� ára azonban a kialkudott kedvezmények ellenére sem volt 
fedezhet� a támogatás összegéb�l, így 1.011.500.,- forint öner� biztosítására volt 
szükség. A gépjárm� beszerzési ára 10.011.500,- forint volt.  

- A mórahalmi és ruzsai központi orvosi ügyeletre kisérték� tárgyi eszközöket szereztünk 
be 20.000,- forint értékben (webkamera), 

A felhalmozási kiadások 32,15 %-ban teljesültek. 
 

A pénzmaradványok tartalma és okai 

 

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi maradványa az alábbiak szerint 

alakult: 

            Adatok Ft-ban 
Nyitó pénzkészlet 50.739.497 
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek 839.607.385 
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások 743.775.697 
Pénzmaradvány felhasználás -50.739.497 
364, 365,366 számlák egyenlege 0 
2019. évi záró pénzkészlet 95.831.688 

 
Alaptevékenység 2021. évi maradványa:             95.831.688,- Ft 
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:         79.902.728,- Ft 
Alaptevékenység szabad maradványa:             15.928.960,- Ft  
 

A Társulás kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa az alábbiak szerint alakul: 
A Társulás a 2021. évi kötött maradványából a 2022. évi eredeti költségvetésben 65.387.840,- 

forintot használunk fel az alábbiak szerint: 
- Magyar Falu Program Zákányszék véd�n�i szolgálat fejlesztés          20.166.761,- forint, 
- korábbi évek maradványának nyilvántartása kötelezettségként           45.221.079,- forint, 
 
A Társulásnál szállítói kötelezettség 1.157.727,- forint összegben szerepel a mérlegben, mely 
a Társulás I. számú rendelet módosítása alkalmával kerül beépítésre a költségvetésbe. 
 
A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalmi Polgármesteri Hivatal részére a 
feladatellátásra megállapított 6.864.000,- forint nem került 2021-ben kifizetésre, mely 
szintén a Társulás I. számú rendelet módosítása alakalmával került beépítésre a 
költségvetésbe. 



 
A Társulás 2022. évi I. számú költségvetés módosítása alkalmával kerül beépítésre 
Ásotthalom és Forráskút el�z� évi maradványának kötelezettségként történ� nyilvántartásba 
vétele. 
 
A szabad pénzmaradvány összegét a Társulás 2022. évi I.-es számú költségvetési rendelet 
módosítása alakalmával tartalékba helyezzük. 

 

A vagyon alakulása 

 

Társulás vagyona 2021. év végére 36.306.420- forinttal 477.654.973,-forintra n�tt, melyet 
leginkább az eredményez, hogy a Társulás pénzeszközének az összege 45.092.191,- forinttal 
n�tt. 
 
A befektetett eszközök csökkenése 8.577.316,- forint. Új eszközt 7.898.819,- forint 
összegben aktivált a Társulás. Az eszközök csökkenése az alábbiak szerint alakult: 
-   1.384.000,- forint tárgyi eszköz értékesítés, 
- 10.805.203,- forint tárgyi eszköz selejtezés 
- 16.701.883,- forint értékcsökkenés. 
- 12.414.951,- forint értékcsökkenés korrekció értékesítés és selejtezés miatt. 

 
A forgóeszközeink értéke 119.800,- forinttal csökkent (orvosi ügyeletek gyógyszerkészlete). 
A pénzeszközeink összege 45.092.191,- forinttal n�tt. A követeléseink összege 51.516,- 
forinttal n�tt. Az aktív id�beli elhatárolások összege 138.629,- forinttal csökkent. 
 
A forrás oldal alakulására az alábbi tételek voltak hatással:  

• saját t�ke: növekedése 15.860.660,- forinttal 
• kötelezettségek záró állománya 2.580.763,- forinttal n�tt 
• passzív id�beli elhatárolások növekedése: 18.664.997,- forinttal 

 

Létszám alakulása 

  
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak 2021. évben nem volt alkalmazottja, a 
munkaszervezeti feladatokat a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el. 
 

Szakmai beszámoló 

 
A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi szakmai 
beszámolóját jelen el�terjesztés III_10. számú melléklete tartalmazza. 
 
A Társulás Társulási a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetési 

és szakmai beszámolóját a 33/2022. (V.20.) tkt határozattal fogadta el az alábbiak 

szerint: 

 

H a t á r o z a t: 
 
A Homoháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa áttekintette „A Homokháti 
Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány 
elszámolása és szakmai beszámolója” tárgyú el�terjesztést és a következ� határozatot hozza: 
 



I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az alábbiak szerint meghatározott záró pénzkészlettel 
jóváhagyja. 

            Adatok Ft-ban 
Nyitó pénzkészlet 50.739.497 
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek 839.607.385 
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások -743.775.697 
Pénzmaradvány felhasználás -50.730.497 
364, 365,366 számlák egyenlege 0 
2021. évi záró pénzkészlet 95.831.688 

 
I.1./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2021. évi címrend szerinti bevételi el�irányzat 
teljesítését a III_2. sz. melléklet szerint fogadja el.  
 
I.2./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2021. évi címrend szerinti kiadási el�irányzat 
felhasználását a III_3. sz. melléklet szerint fogadja el.  
 
I.3./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2021. évi vagyonkimutatását a III_7. sz. 
melléklet szerint fogadja el. 
 
I.4./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2021. évi maradvány kimutatását a III_5. sz. 
melléklet szerint 95.831.688,- Ft összeggel fogadja el.  
 
I.5./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2021. évi Mérlegét a III_1. sz. melléklet szerint 
477.654.973,- Ft f�összeggel fogadja el.  
 
I.6./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2021. évi Eredmény kimutatását a III_6. sz. 
melléklet szerint 15.060.660,- Ft összeggel fogadja el.  
 
I.7./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2021. évi pénzforgalom egyeztetését a III_4. sz. 
melléklet szerint fogadja el. 
 
I.8./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2021. évi létszám adatait 0 f� átlagos 
közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 f� egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal 
fogadja el.  
 
I.9./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása többéves kihatással járó kötelezettséget nem 
vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.  
 
I.10./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az 
év során finanszírozási problémák nem keletkeztek.  
 

II.  Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi maradványának elszámolása 
  

II.1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása alaptevékenységének 2021. évi 
maradványa: 95.831.688,- Ft 
 
II.2./ Ebb�l kötelezettséggel terhelt maradvány: 79.902.728,- Ft. 
 



II.3./ A 79.902.728,-Ft kötelezettséggel terhelt maradványból 65.387.840,- forint a Társulás 
2022. évi eredet költségvetésébe beépítésre került. A 2022. évi I. számú költségvetés 
módosítás alakalmával építjük be a 2022. évi költségvetésbe a szállítói kötelezettség 
1.157.727,- forintos állományát, valamint a 2021. évi munkaszervezeti feladatok ellátásáért 
fizetend� díjat (6.864.000,- forint) a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal részére, valamint 
6.493.161,- forint maradvány kötelezettségként történ� nyilvántartását. 
 
II.4./ Szabad maradvány: 15.928.960,- Ft, melyet a 2022. évi I. számú költségvetés módosítás 
alkalmával tartalékként építünk be a 2022. évi költségvetésbe. 
 
III./ A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása nyilatkozatát megismerte 
és a III_9. számú melléklet szerint elfogadja. 
 
III. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi szakmai 
beszámolóját a III_10 számú melléklet szerint fogadja el.  
 
Felel�s: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi 
 
Jelentést a Társulási Tanács nem kér. 
 
Err�l értesítést kap: 
1./ Társulási Tanács elnöke 
2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 
3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 
4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 

 
Mórahalom, 2022. május 20. 
 
 ----------------------------------- 

Nógrádi Zoltán 
Elnök 

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása  

 

































































































































































































































 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
I.  A Homokháti Szociális Központ 2021. évi költségvetési beszámolója, 

pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója 
  
Költségvetési beszámoló mellékletei (III_1 – III_8):   
Bels� kontrollnyilatkozat (III_9)                            

  2. oldal 
 
 

  11. oldal 
22. oldal 

Szakmai beszámoló mellékletei (III_10):  25. oldal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  A Homokháti Szociális Központ 2021. évi költségvetési beszámolója, 
pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója 
 

Az Intézmény a Társulási Tanács elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 87. §, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi 
költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 149.§ (1) bekezdés 
és a 155. § alapján a maradvány elszámolását és szakmai beszámolóját.  
 
Az Intézmény 2021. évi költségvetését a Társulás Elnöke a 3/2021. (II.011.) számú Elnöki 
határozatával fogadta el, mely az évben többször módosult az alábbiak szerint:  

 - I. módosítás: 24/2021. (V.28.) Elnöki határozat  
- II. módosítás: 7/2021. (IX.10.) Tkt. határozat  
- III. módosítás: 22/2021. (XI.19.) Tkt. határozat 
- IV. módostás: 5/2022. (II.04.) Tkt. határozat  

 
Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulása: (II_1., II_2., II_3. számú melléklet 
szemlélteti) 
 
Az intézmény bevételeit 99,54 %-ban teljesítette.  

 

Az Intézmény m�ködési bevétel teljesítése 99,54 %-os, és a felhalmozási bevétel teljesítése 
100 %-os.   
A m�ködési célú bevételek közül az egyéb m�ködési célú támogatási bevétel 
államháztartáson belülr�l el�irányzat teljesítése 99,78 %-os.  
A NEAK finanszírozás teljesítése 100 %-os, az Elkülönített Állami Pénzalapok teljesítése 
99,3 %. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala által 
támogatott foglalkozási támogatások esetében van bevételi elmaradás, ennek oka betegség 
(betegszabadság).  
A Társulás által átadott pénzeszközök teljesítése 100,00 %-os.  
  
A m�ködési bevételek teljesítése 97,10 %-os.  
A szolgáltatások teljesítése 84,11 %-os, ez a teljesítés bevételi elmaradást mutat.  
Az alkalmazottak térítési díj bevétele és a szolgáltatási díj esetében van elmaradást, míg a 
bérleti díjaknál 100 % feletti a teljesítés.  
Az ellátási díjak bevételi teljesítése 98,91 %-os, míg az általános forgalmi adó teljesítése 
92,74 %. Az alábbi táblázat szemlélteti kormányzati funkciónként a tervezett és teljesített 
bevételeket.  
Azon ellátási formák is feltüntetésre kerültek a táblázatban, melyeket terítés mentesek 
biztosítunk az ellátottak számára.  
Az Id�sek Otthona és a szociális étkeztetés esetében külön feltüntetésre került az adóköteles 
és adómentes bevétel.  
A Gyermekétkeztetési bevétel esetében mutatkozik elmaradás, melynek oka, hogy a 2021. év 
els� félévében a digitális tanrendre való id�szakos áttérés miatt kevesebb volt az étkez�k 
száma, csökkent az igénybe vett adagszám.  
 



Eredeti ei.
Módosított 

ei.
Teljesítés

Teljesítés 
%-a

Eredeti ei.
Módosított 

ei.
Teljesítés

Teljesítés 
%-a

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben       7 776 105      7 776 105       6 379 760 82,04%       2 099 548       2 099 548       1 722 579 82,05%

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöb� ellátása 
101222 Támogató szolg. fogyatékos szem. részére 2 500 000      2 800 000    3 981 113      142,18%
102023 Id�skorúak tartós bentlakásos ellátása 32 641 250    37 110 149  36 094 652    97,26% 54 812          54 812          68 474          124,93%

ebb�l: bentlakásos térítési  díj (adómentes) 31 545 000      36 013 899    34 982 773      97,14%

ebb�l: gyógyszer térítési díj (adóköteles) 1 096 250        1 096 250      1 111 879        101,43% 54 812              54 812              68 474             124,93%

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 14 233 750    14 483 750  15 979 573    110,33% 23 938          23 938          28 809          120,35%
ebb�l: bentlakásos térítési díj (adómentes) 13 755 000      14 005 000    15 492 417      110,62%

ebb�l: gyógyszer térítési díj (adóköteles) 478 750            478 750         487 156            101,76% 23 938              23 938              28 809             120,35%

102031 Id�sek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása 420 000         420 000       421 060         100,25%
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
104043 Család és gyermekjóléti központ
107050 Szociális étkeztetés népkonyhán 
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 36 500 000    36 700 000  36 216 134    98,68% 9 450 000      9 504 000      9 334 422     98,22%

ebb�l: kiszállítási díj (adómentes) 1 500 000        1 500 000      1 643 970        109,60%

ebb�l: étkeztetési díj (adóköteles) 35 000 000      35 200 000    34 572 164      98,22% 9 450 000        9 504 000        9 334 422        98,22%

107052 Házi segítségnyújtás 40 467          0,00%
107053 Jelz�rendszeres házi segítségnyújtás 2 515 000      2 515 000    2 583 125      102,71%
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Összesen 96 586 105    101 805 004 101 695 884  99,89% 11 628 298    11 682 298    11 154 284    95,48%

Korm. 
funkciók Megnevezés

Térítési díj ÁFA

 
Az intézmény kamat bevétele 32 Ft.   
A biztosító által fizetett kártérítés a Támogató szolgálat gépjárm�veire:  

- RKS080 forgalmi rendszámú FORD Transit Custom esetében a kártérítés összege 
583.237Ft,  

- PSB389 forgalmi rendszámú OPEL Vivaro esetében a kártérítés összege 187.428 Ft 
volt.  

 
Egyéb különféle m�ködési bevétel teljesítése 97,69 %. A bevétel egyrészt a kerekítési 
különbözetekb�l képz�dik, illetve a munkaviszonyát megszüntet� munkavállalók esetében a 
munkaruha megtérítése, ez nehezen tervezhet� bevétel.  
Illetve itt jelenik meg az el�z� évi, társulásnál lév� intézményi maradvány tárgyévi 
felhasználása is.  
 
A m�ködési célú átvett pénzeszközök, maradvány felhasználás és intézményfinanszírozás 
teljesítése 100 %-os.  
 
Felhalmozási célú támogatás el�irányzat teljesítése 100 %.  
Az 5 db GYVRE pályázat támogatás összege 2021. december hónapban kiutalásra került, 
azonban a felhasználás már a 2022-es évben jelentkezik.  
 
A m�ködési célú kiadási el�irányzat felhasználása 95,65 %.  

 

Személyi juttatások esetében a teljesítés 96,3 %. Megtakarítást többnyire az eredményezte, 
hogy a személyi változások esetében a munkakör betöltése miatti pályáztatási id�szakban 
bérmegtakarítás keletkezett, valamint a hosszabb ideje táppénzen lév� munkavállaló 
helyettesítése alacsonyabb óraszámban történt. Ehhez kapcsolódik a munkaadókat terhel� 
járulékok és szociális hozzájárulási adó megtakarítása is.  
A munkaadókat terhel� járulékok esetében az el�irányzat felhasználása 94,47 %. A fentieken 
kívül itt még megtakarítást eredményez a SZÉP kártya juttatás 2021. évi szocho mentessége.  



 
A dologi kiadások el�irányzat felhasználása 93,59 %-os.  
A készletbeszerzések esetében a felhasználás 99,59 %-os. Az Egyéb üzemeltetési  anyagok, 
irodaszer, folyóirat-beszerzés, egyéb szakmai anyag beszerzés esetében a teljesítés 100 % 
felett van, míg a gyógyszer, élelem, üzemanyag, munkaruha esetében mutatkozik 
megtakarítás.  
A kommunikációs szolgáltatások teljesítése 91,67 %-os.  
A szolgáltatások teljesítése 95,97 %. A közüzemi díjak teljesítése 86,48 %-os, valamint a 
vásárolt élelmezés teljesítése 97,27 %. Ezek a tételek eredményeznek nagyobb megtakarítást.  
A pénzügyi, befektetési szolgáltatási éves díja 3.243.325 Ft, ez az el�z� évi teljesítéshez 
képest 175.702,- Ft-os növekedést mutat.  
A kiküldetés, reklám és propaganda kiadások teljesítése 89,76 %.  
A különféle befizetések és dologi kiadások teljesítése 79,93 %.   
 
Sor Megnevezés Rovat  Er. e l�irányzat  Mód.el�irányzat  T.évi köt.  T.évi végl. köt.  Köv.évi köt. 

 Köv.évi 
végl.köt. 

 Pénzf.teljesí

028 Szakmai anyagok beszerzése K311 7 537 277         9 915 530         -            9 903 744        -                 123 174        9 903 744        
029 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 64 751 253       66 441 895       -            66 141 643      -                 431 063        66 141 643      
031 Készletbeszerzés (=28+29+30) 72 288 530    76 357 425    -           76 045 387   -                554 237     76 045 387   

032 Informatikai szolgált. igénybevétele K321 4 521 739         5 300 307         -            5 261 300        242 017        5 261 300        
033 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 2 315 079         2 065 079         -            1 490 485        -                 40 578         1 490 485        
034 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) 6 836 818      7 365 386      -           6 751 785     -                282 595     6 751 785     

035 Közüzemi díjak K331 13 353 449       13 453 449       -            11 634 689      38 013 400     1 260 321     11 634 689      
036 Vásárolt élelmezés K332 24 264 008       24 742 469       -            24 067 168      -                 862 801        24 067 168      
037 Bérleti és lízing díjak (>=38) K333 4 178 849         5 753 849         -            5 734 526        -                 144 798        5 711 368        
039 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 3 729 447         8 963 192         358 750     8 575 013        -                 14 660         8 575 013        
040 Közvetített szolgáltatások (>=41) K335 330 000           902 500           -            631 961           -                 25 751         631 961          
043 Egyéb szolgáltatások K337 24 952 263       27 564 859       77 214      27 477 102      370 155         803 330        27 477 102      
045 Szolgáltatási kiadások (35+36+37+39+40+43) 70 808 016    81 380 318    435 964  78 120 459   38 383 555  3 111 661  78 097 301   

046 Kiküldetések kiadásai K341 3 612 450         3 077 145         -            2 761 990        -                 -               2 761 990        
047 Reklám- és propagandakiadások K342 -                   -                   -            -                  -                 -               -                 

048
Kiküldetések,reklám- és 

propagandakiadások(=46+47)
3 612 450      3 077 145      -           2 761 990     -                -              2 761 990     

049 M�ködési célú el�zetesen felszámított  ÁFA K351 35 667 753       36 528 103       57 273      32 364 540      10 066 820     877 294        32 358 287      
050 Fizetend� ÁFA K352 3 279 000         3 279 000         -            2 423 000        -                 -               2 423 000        
058 Egyéb dologi kiadások K355 6 061 551         6 021 696         -            1 847 861        -                 21 100         1 847 861        

059
Különféle befizet.és egyéb dologi kiadások 

(49+50+51+54+58)
45 008 304    45 828 799    57 273    36 635 401   10 066 820  898 394     36 629 148   

060 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) 198 554 118  214 009 073  493 237   200 315 022  48 450 375  4 846 887   200 285 611 

 
Az el�terjesztés 1. sz. melléklete szemlélteti a tagintézmények, telephelyek, pályázatok 
együttes bevételi és kiadási el�irányzatait és pénzforgalmi teljesítési adatait.   
 
Intézményi Központ  
 
Az Intézményi Központ kiadásainak felosztását az Önkormányzatok 100 %-ban a teljesített 
kiadások figyelembe vételével határozták meg.   
Az alábbi táblázat szemlélteti az Önkormányzatok tervezett fizetend� hozzájárulását, valamint 
a ténylegesen teljesített kiadások alapján számított ténylegesen fizetend� hozzájárulást.   
 
Az arány eltolódást befolyásoló tényez�, hogy évközben változott a tagintézmények, 
telephelyek költségvetése, mely az el�z� évi maradvány, normatíva többlet felhasználása 
eredményezett.  
 



Tervezett Tényleges 
Ásotthalom 7 970 307           8 024 782 -54 475
Forráskút 1 018 980           963 157 55 823
Mórahalom 5 847 986           6 220 529 -372 543
Öttömös 1 373 879           1 265 863 108 016
Pusztamérges 2 123 548           2 048 748 74 800
Ruzsa 276 817              326 798 -49 981
Üllés 1 812 878           1 722 438 90 440
Zákányszék 6 466 331           6 318 411 147 920
Összesen 26 890 726 26 890 726 0

Település 

Intézményi Központhoz való 
hozzájárulás 2021. év Különbözet 

 
 
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezet�  
 
A feladatellátás közös finanszírozása Ásotthalom, Forráskút, Üllés, Zákányszék településeket 
érinti.  
A képz�dött maradvány részben a betegszabadságos id�, a hozzákapcsolódó járulék 
csökkenés, és dologi kiadás megtakarítás eredménye. 
 

Teljesítés 

%-a

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevéte -                  550 196         550 196            100,00% -                       

Intézményfinanszírozásból -
Önkormányzati kiegészítés a település
szociális ellátásának m�ködéséhez 

      1 736 065         1 736 065            1 736 065    100%                  -      

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 736 065     2 286 261    2 286 261       100,00% -                       

Személyi juttatások 1 253 000       1 253 000      1 213 858         96,88% 39 142                

Munkkaadókat terhel� járulékok 224 715          224 715         192 448            85,64% 32 267                

Dologi kiadások 258 350          295 216         270 610            91,67% 24 606                

Beruházások -                  513 330         513 330            100,00% -                       

Kiadások mindösszesen: 1 736 065     2 286 261    2 190 246       95,80% 96 015              

Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány 96 015             

Szabad maradvány 96 015              

MaradványMegnevezés
2021. évi 
eredeti 

el�irányzat 

2021. év 
 IV. mód. El�i. 

2021. évi 
teljesítés

 
 
Közösségi koordinátor  
A feladatellátás közös finanszírozása Ásotthalom, Forráskút, Öttömös, Ruzsa, Üllés és 
Zákányszék településeket érinti.  
Munkábajárás, SZÉP kártya szocho mentesség miatti megtakarítás eredményezte a 
maradványt.  
 
 



Teljesítés 

%-a

M	ködési bevételek 6 350             6 350             3 048               48,00% 3 302 -                 

Intézményfinanszírozásból - szociális   

ágazati pótlék 
603 686        1 148 897    1 148 897      100,00%

-                       

Intézményfinanszírozásból - normatíva 2 000 000     2 000 000    2 000 000      100,00% -                       

Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati
kiegészítés a település szociális e llátásának 
m
ködéséhez 

         775 075            775 075               775 075    100,00%                  -      

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3 385 111     3 930 322    3 927 020       99,92% 3 302 -                 

Személyi juttatások 2 651 432       3 123 478      3 080 382         98,62% 43 096                

Munkkaadókat terhel� járulékok 422 051          495 216         459 254            92,74% 35 962                

Dologi kiadások 311 628          311 628         324 501            104,13% 12 873 -               

Beruházások -                  -                 7 290               ########## 7 290 -                 

Kiadások mindösszesen: 3 385 111     3 930 322    3 871 427       98,50% 58 895              

Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány 55 593             

Szabad maradvány 55 593              

Maradvány Megnevezés
2021. évi 
eredeti 

el�irányzat 

2021. év 
 IV. mód. El�i. 

2021. évi 
te ljesítés

 
 
Pszichológus és jogász 
 
A járás települései a lakosságszám arányában járulnak hozzá a feladat finanszírozásához.  
Az el�z� évek maradványa terhére 2021. nyarán 2 hét prevenciós tábor került megvalósításra.  
 

Teljesítés 

%-a

Mködési bevételek 12 700                    540 942                  538 937                  99,63% 2 005 -                 

Finanszírozási bevételek (maradvány 
igénybevétel)

2 250                      693 009                  693 009                  100,00%
-                      

Intézményfinanszírozásból - szociális 

összevont ágazati pótlék  
1 477 216             2 583 878             2 583 878             83,06%

-                      

Intézményfinanszírozásból - normatíva -                         -                         -                         83,06% -                      

Intézményfinanszírozásból -
Önkormányzati kiegészítés a település
szociális ellátásának m�ködéséhez 

              6 228 005                  6 228 005                  6 228 005    83,06%                  -      

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 7 720 171             10 045 834           10 043 829           99,98% 2 005 -                 

Személyi juttatások 5 689 625               6 799 957               6 694 354               98,45% 105 603              

Munkkadókat terhel� járulékok 759 396                  905 726                  885 952                  97,82% 19 774                

Dologi kiadások 1 241 150               2 310 151               2 291 901               99,21% 18 250                

Egyéb mködési célú kiadások -                          -                          -                          ########## -                      

Beruházások 30 000                    30 000                    -                          0,00% 30 000                

Kiadások mindösszesen: 7 720 171             10 045 834           9 872 207             98,27% 173 627            

Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány 171 622          

2022. évi költségvetésnél már beszámított 

maradvány 
22 500             

Szabad maradvány 149 122            

Maradvány 
2021. év 

 IV. mód. El�i. 
2021. évi  teljesítésMegnevezés

2021. évi eredeti 
el�irányzat 

 
 
A táborok költsége meghaladta az el�zetesen tervezett összeget, azért a 17/2021.(IX.10.) Tkt 
határozat (2) pontjában a Társulási Tanács arról döntött, hogy a beszámoló keretében számol 



el a településekkel, amennyiben a szervezeti egység költségvetése nem nyújt fedezetet a tábor 
megnövekedett költségeire.  
A szervezeti egység el�irányzata fedezetet nyújtott a tábor költségeire és még szabad 
maradvány is képz�dött.  
 
Beruházási kiadások (4. sz. melléklet szemlélteti)  
 
A 4. számú melléklet szemlélteti tagintézményenként, telephelyenként az el�irányzat 
felhasználást.  
A következ� évre áthúzódó kötelezettségvállalások figyelembe vételével a beruházási 
kiadások teljesítése 71,99  %-os.   
A következ� évre áthúzódó eszközbeszerzés összege.  1.298.266 Ft.  
 
Vagyonváltozás (II_6. számú melléklet- Mérleg)  
 
Az intézmény mérlegének f�összege 24,15 %-os csökkenést mutat az el�z� évhez képest.  
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 18,81 %-kal csökkent. Ennek oka, 
hogy a beszerzett eszközök értéke kisebb volt, mint az elszámolt értékcsökkenés.  
A Nemzeti vagyonba tartozó készletek esetében a készletérték az el�z� évhez képest 21,77 %-
kal alacsonyabb.  
Az élelemiszer, irodaszer, tisztítószer készlet mellett a véd�eszközök készlete már 
alacsonyabb, mint az el�z� évben.   
A Pénzeszközök esetében a csökkenés 31,19 %.   
A költségvetési évben esedékes követelések állománya az el�z� évhez képest 29,5 %-kal 
csökkent, a költségvetési évet követ�en esedékes követelések esetében minimális a változás, 
mivel a térítési díj összege nem változott. 
A követelések együttes változása -1,4 %.  
Az Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között jelenik meg a forgalmi adó.  
Az Aktív id�beli elhatárolások a 2021-ban kifizetett, de 2022. évet érint� kiadások összegét 
mutatja (újság el�fizetések, biztosítások, stb.).  
A Mérlegszerinti eredmény összegének levezetését az II_7. számú melléklet szemlélteti.  

A Kötelezettségek aránya az el�z� évhez képest csökkent 30,4 %-kal. 
A Passzív id�beli elhatárolások a 2021. decemberi munkabért, és járulékait tartalmazza.   
 
A Vagyonkimutatást az II_8. számú melléklet szemlélteti.  
Az Intézménynél jellemz�en kisérték� tárgyieszközök kerülnek beszerzésre, melyek nettó 200 
e Ft alatti beszerzéseket jelentenek, így az Intézményi vagyon jelent�s része kisérték� 
tárgyieszközben realizálódik. Ezek a tételek a mérlegben nem jelennek meg, mivel a 
beszerzéskor már 100 %-ban leírásra is kerülnek.  
A melléklet szemlélteti a beszerzési érték, és elszámolt értékcsökkenés alapján az eszköz 
megoszlását.  
2021. évben is történt nagyérték� tárgyieszköz beszerzés a pályázati támogatás, maradvány 
terhére, ez növelte a mérlegben a befektetett eszközök értékét, azonban nem kompenzálva az 
értékcsökkenés hatását.  
Az Intézmény m�ködéséhez szükséges vagyont részben az Önkormányzatok, részben 
pályázati támogatásból a fenntartó biztosítja.  
Az Intézmény bels� szabályzatai alapján, mivel a vagyon elég jelent�s idegen vagyont is 
tartalmaz, minden évben teljeskör� mennyiségi leltározást végez. 
Az Idegen vagyon elhasználódásakor a tulajdonosok felé jelezzük az elhasználódás tényét, és 
kérjük az eszközök selejtezését.  



 
 
Maradvány elszámolás   
 
Az intézmény Maradvány levezetését a II_5. számú melléklet szemlélteti a 2021. évi 
beszámoló elkészítésére vonatkozó jogszabályok alapján, valamint a pénzforgalom 
egyeztetését az II_9. számú mellékelt tartalmazza.  
Az Intézmény 2021. évi maradvány összege: 38.147.523 Ft.  
 

Település/szervezeti 
egység/pályázat

Maradvány 
Köt. Váll. Terh. 

(-)

2022. évi 
költségvetésben 

tervezett 

Intézménynél 
maradó  - pályázat 
kötelezettséggel 

terhelt maraványa 

Társulásnak 
visszautalandó 

maradvány

Ásotthalmi Tagintézmény 8 010 059       978 938          1 127 898         505 293              5 397 930          
Forráskúti Telephely 2 352 482       -                   304 324              2 048 158          
Mórahalmi Tagintény + TIK 2 557 801       109 950          107 700            2 340 151          
Öttömösi Telephely 4 157 993       -                   4 157 993          
Pusztamérgesi Telephely 1 604 792       -                   1 604 792          
Ruzsai Telephely 1 046 811       -                   1 046 811          
Üllési Tagintézmény 2 814 675       29 411            -                   304 324              2 480 940          
Zákányszéki Tagintézmény 8 654 564       531 292          -                   261 260              7 862 012          
Szenvedélybeteg Ház 1 710 182       171 323          26 550             1 512 309          
Intézményi Központ 2 914 100       121 919          107 250            261 259              2 423 672          
Közösségi ellátás 55 593           -                   -                      55 593              
Szenvedélybetegek  
alacsonyküszöb� ellátása 485 242         -                   485 242              -                    

Család és gyermekjóléti 
Központ 1 515 592       111 000            505 293              899 299            

Pszichológus 171 622         22 500             149 122            
Család és gyermekjóléti 
szolgálat szakmai vezet� 96 015           -                  -                   96 015              

Összesen 38 147 523  1 942 833     1 502 898       2 626 995         32 074 797      
 
A kötelezettséggel terhelt maradvány 6.702.726 Ft,  

- ebb�l 2021-ban nem teljesült megrendelés 1.791.503 Ft,  
- lejárt határ idej� számla 29.411,  
- ebb�l 121.919 Ft a 2021. évi Jelz�rendszeres házi segítségnyújtás elszámolásához 

kapcsolódó visszafizetési kötelezettség és annak kamata 
- ebb�l a 2022. évi költségvetésnél már figyelembe vett 1.502.898 Ft maradvány a 2021. 

decemberében kifizetett jutalmazás, végkielégítés járulék vonzata 
- ebb�l a Szenvedélybeteg alacsonyküszöb� ellátása támogatási 485.242 Ft maradványa 

a decemberi munkabér és járulékainak 2022-ban megjelen� kiadását fedezi.  
- ebb�l a GYVRE pályázat 2021. évi 2.141.753 Ft támogatási összege 2021. december 

hónapban megérkezett, de felhasználása 2022-ben valósul meg.  
.  

A fennmaradó 32.074.797  Ft a társulásnak visszautalandó, az Önkormányzati hozzájárulásból 
fel nem használt összeg.  

 
Szakmai beszámoló 

 



A Homokháti Szociális Központ 2021. évi szakmai beszámolóját jelen el�terjesztés II_11. 
számú melléklete tartalmazza. 
 
A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2021. évi költségvetési 
beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolóját a 32/2022. (V.20.) 
tkt határozattal fogadta el az alábbiak szerint: 
 
H a t á r o z a t: 

  
A Társulási Tanács megtárgyalta a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált 
Szociális és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Homokháti Szociális Központ) 2021. évi 
költségvetési és szakmai beszámoló el�terjesztését és az alábbiak szerint határoz:  

 
I. A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi bevételi teljesítés 
f�összegét 835.195.658 Ft-tal hagyja jóvá, amelyb�l 833.053.905 Ft m�ködési bevétel, 
2.141.753 Ft felhalmozási bevétel.  
 
I.1./ A A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi kiadási el�irányzat 
teljesítés összegét 797.048.135 Ft-tal állapítja meg, melyb�l 785.587.181 Ft m�ködési kiadás, 
11.460.954 Ft felhalmozási kiadás. 

 
I.2./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi címrend szerinti bevételi 
el�irányzat teljesítését az II_1 számú melléklet szerint fogadja el.  

 
I.3./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi címrend szerinti kiadási 
el�irányzat felhasználását az II_2 számú melléklet szerint fogadja el.  

 
I.4./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi költségvetési teljesítés 
mérlegét az II_3 számú melléklet szerint fogadja el.  

 
I.5./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi felhalmozási kiadási 
teljesítését célonként az II_4 számú melléklet szerint, 11.460.954 Ft összeggel fogadja el.  

 
I.6./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi maradvány kimutatását az 
II_5 számú melléklet szerint 38.147.523 Ft összes maradvány összeggel, és 0 Ft 
alaptevékenység szabad maradványa összeggel fogadja el.  

 
I.7./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi Mérlegét az II_6 számú 
melléklet szerint 64.632.327 Ft f�összeggel fogadja el.  

 
I.8./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi Eredmény kimutatását az 
II_7 számú melléklet szerint -22.629.200 Ft összeggel fogadja el.  

 
I.9./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi vagyonkimutatását az II_8 
számú mellékelt szerint fogadja el.  

 
I.10./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi pénzforgalom 
egyeztetését az II_9 számú melléklet szerint fogadja el.  
 



II.1./A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi költségvetési összes 
maradványát 38.147.523 Ft-tal fogadja el.  
 
II.2./ A Társulási Tanács a maradvány felhasználását az alábbiak szerint határozza meg az 
intézménynél képz�dött pénzmaradvány esetében: 

 
a.) Az Intézménynél maradó költségvetési maradvány:     6.072.726 Ft 
ebb�l: Kötelezettséggel terhelt maradvány                    1.942.833 Ft 

ebb�l:2022. évi költségvetésnél már figyelembe vett maradvány   1.502.898 Ft 

ebb�l: pályázati kötelezettséggel terhelt maradvány    2.626.995 Ft  

 
b) A Társulásnak visszautalandó maradvány:    32.074.797 Ft 
ebb�l: Elvonás        10.126.034 Ft 

ebb�l: 2022. évi intézményfinanszírozásra jóváhagyott     21.948.763 Ft 

           m�ködési és felhalmozási célra  

 
III./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ költségvetési szerv vezet�jének a 
bels� kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályi el�írásoknak való megfelel�ségér�l szóló 
nyilatkozatát megismerte és azt a II_10 számú melléklet szerint elfogadja. 
 
IV./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi szakmai beszámolóját jelen 
el�terjesztés II_11. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
V./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2021. évi létszám adatait 139 f� záró 
munkajogi létszámmal és 134 f� átlagos statisztikai állományi létszámmal fogadja el.  

 
VI./ A Homokháti Szociális Központ többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, 
valamint közvetett támogatást nem nyújtott.  
 
Határid�:  azonnal  
Felel�s:  Nógrádi Zoltán elnök 
 
Jelentést a Társulási Tanács nem kér. 
 
Err�l értesítést kap: 
1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 
2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 
3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai 
4./ Homokháti Szociális Központ intézményvezet� 

    
    

Mórahalom, 2022. május 20. 
 
 ----------------------------------- 

Nógrádi Zoltán 
Elnök 

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása  

 







































































































































































































A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi költségvetési 
beszámolója, 

pénzmaradvány elszámolása és 
szakmai beszámolója 

 
I. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi 

költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai 
beszámolója 

  
Költségvetési beszámoló mellékletei (II_1 – II_6):   
Bels� kontrollnyilatkozat (II_7)                            

  2. oldal 
 
 
 

  7. oldal 
13. oldal 

Szakmai beszámoló melléklete (III_8):  15. oldal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 87. §-a, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi 
költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 149.§ (1) bekezdés 
és a 155. § alapján a pénzmaradvány elszámolását. 
A költségvetés tárgyalására a 2021. 02. 11-én került sor. A 2021. évi költségvetést a 3/2021. 
(II.11.) Elnöki határozatával fogadta el a Társulás Elnöke. 
A Társulás bevételi el�irányzatait és azok teljesítését a II_1. számú melléklet, a kiadási 
el�irányzatait és azok teljesítését a II_2. számú melléklet, a Társulás 2021. évi mérlegét a 
II_3. számú melléklet, a pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást a II_4. számú melléklet, a 
maradvány-kimutatást a II_5. számú melléklet, az eredmény-kimutatást a II_6. számú 
melléklet tartalmazza.  
A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi gazdálkodásáról az 
alábbi tájékoztatást adom. A Társulás m�ködése 2021-ben is korlátozott volt. 
 

Bevételi források és azok teljesítése 

 

A társulás bevételi el�irányzatát és a teljesítés alakulását az el�terjesztés II_1. számú 
melléklete tartalmazza, melyek 99,93 % -ban teljesültek. 
 
I. M�ködési költségvetés 
1. M�ködési célú támogatások államháztartáson belülr�l (B16) 

 
A Társulásnak a tagönkormányzatok a kiadások fedezéséhez 2021-es év folyamán 1.905.780,- 
forint tagi hozzájárulást biztosítottak. 
 
2. Közhatalmi bevételek 
Nem volt forgalom. 
 
3. M�ködési bevételek 
 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 

 
41.222,- forint bevételt terveztünk a Homokháti Kistérség Bels� Ellen�rzési Társulása és a 
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása között létrejött megállapodás 
alapján a Bels� Ellen�rzési Társulás nem tagönkormányzatai részér�l fizetend� kiegészít� 
tagi hozzájárulás összegeinek tovább számlázásából. Mivel a számlázással elcsúsztunk, ezért 
a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 2022-ben jelentkezett. 
 
A folyószámláinkon elhelyezett minimális pénzeszköz következtében kamatjóváírásaiból 2,- 
forint bevétele származott a Társulásnak. 
 
4. M�ködési célú átvett pénzeszközök 
Nem volt forgalom. 
 
5. Finanszírozási bevételek 
A tervezett 1.994.788,- forint pénzmaradvány igénybevételére 100%-ban sor került. 
 
II. Felhalmozási költségvetés 
Nem volt felhalmozási bevétele a Társulásnak. 



 

Kiadások alakulása 

 

A társulás kiadási el�irányzatát és a teljesítés alakulását az el�terjesztés II_2. számú 
melléklete tartalmazza, melyet 47,07 %- ban teljesített. 

 
I. M�ködési költségvetés 

 
1. Személyi juttatások 
Nem volt forgalom. 

 
2. Munkaadókat terhel� járulékok és szociális hozzájárulási adó 
Nem volt forgalom 

 
3. Dologi kiadások 
Dologi kiadások között jelentkezik 

- bankköltségek 18.615,- forint, 
- munkaszervezeti feladatok ellátása 1.796.162,- forint 
- bels� ellen�rzés költsége 41.222,- forint (nem tag önkormányzatok) 

 
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Nem volt forgalom. 
 
5. Egyéb m�ködési célú kiadások 
A 198.626,- forint tartalék el�irányzatot nem használtuk fel, tehát a teljesítés 0 %.  
 
II. Felhalmozási költségvetés  

 
Nem volt felhalmozási kiadása a Társulásnak. 
 
A pénzmaradvány alakulása 
 
A Társulás a 2021. költségvetési évet 2.044.571,- forint tárgyévi pénzmaradvánnyal zárta. A 
maradvány összegéb�l 1.755.781,- forint a munkaszervezti feladatok ellátásáért fizetend� 
díj, mely 2022-ban nem került átutalásra a munkaszervezeti feladatokat ellátó Mórahalmi 
Polgármesteri hivatalnak. A fennmaradó 288.790,- forintot tartalékba helyeztük. A 
Maradvány felhasználás a Társulás 2022. évi eredeti költségvetésébe nem került beállításra.  
 
A vagyon alakulása 
 
A Társulás vagyonának alakulását az el�z� évhez mérten vizsgálhatjuk. A 2021. év végén 
összes eszközünk, illetve forrásunk értéke: 3.185.792,- forint, mely az el�z� évhez mérten 
1.191.004,- forinttal n�tt. 
 
Eszköz oldalon az alábbi tényez�k adták az összeget: 

• pénzeszközök 3.144.571,- forint 
• követelések          41.221,- forint 

 



Befektetett eszköze és Forgóeszköze nincs a Társulásnak, mert minden eszközünk 0 Ft-ra 
amortizálódott. 
Pénzkészletünk 3.144.571,- forint, mely a bankszámlánkon lév� pénzösszegb�l adódik. 
 
A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást: 

• saját t�ke:             2.085.792,- forint 
• kötelezettség         1.100.000,- forint 

 
Kötelezettségként a hulladékos pályázattal kapcsolatban 2021-ben befolyt ajánlati biztosítékot 
tartunk nyilván. 
 
Létszámgazdálkodás 
 
A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásnak 2021. évben nem volt 
alkalmazottja, a munkaszervezeti feladatokat a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el. 
Kérjük a tisztelt Társulási Tanácsot az el�terjesztés áttekintésére és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

Szakmai beszámoló 
 
A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi szakmai 
beszámolóját jelen el�terjesztés II_8. számú melléklete tartalmazza. 
 
A Társulás Társulási Tanácsa a Homoháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési 
Társulása 2021. évi költségvetési és szakmai beszámolóját a 16/2022. (V.20.) TT 
határozattal fogadta el az alábbiak szerint: 
 
H a t á r o z a t: 
 
A Homoháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa „A 
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi költségvetési 
beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója” tárgyú el�terjesztést 
áttekintette, megtárgyalta és a következ� határozatot hozza: 
 
I./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulási Tanácsa az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §-a, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) 
bekezdése alapján a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót áttekintette, és 
azt 
                    1.994.788,- forint nyitó pénzkészlettel 
        1.905.782,- forint bevételi f�összeggel, 
              1.855.999,- forint kiadási f�összeggel, 
            1.100.000,- forint ajánlati biztosítékra átvett összeg 
                    3.144.571,- forint záró pénzkészlettel elfogadja. 
 
I.1./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi címrend szerinti bevételi 
el�irányzat teljesítését a II_1. sz. melléklet szerint fogadja el.  
 
I.2./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi címrend szerinti kiadási 
el�irányzat felhasználását a II_2. sz. melléklet szerint fogadja el.  



 
I.3./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi maradvány kimutatását a 
II_5. sz. melléklet szerint 2.044.571,- Ft összeggel fogadja el.  
 
I.4./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi Mérlegét a II_3. sz. 
melléklet szerint 3.185.792,- Ft f�összeggel fogadja el.  
 
I.5./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi Eredmény kimutatását a 
II_6. sz. melléklet szerint 91.044,- Ft összeggel fogadja el.  
 
I.6./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi pénzforgalom egyeztetését a 
II_4. sz. melléklet szerint fogadja el. 
 
I.7./ A Társulási Tanács a Kistérségfejlesztési Társulás 2021. évi létszám adatait 0 f� átlagos 
közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 f� egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal 
fogadja el.  
 
I.8./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulása a többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint 
közvetett támogatást nem nyújtott.  
 
I.9./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem 
keletkeztek.  
 
II. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi maradványának 
elszámolása 
 
II.1./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulása 2021. évi maradványa 2.044.571,- forint. 
 
II.2./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 
1.755.781,-forint, mely a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal által ellátott munkaszervezeti 
feladatokra kerül kifizetésre. 
 
II.3./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a szabad pénzmaradvány 288.790,- forint, amely 
tartalékba helyez�dik. 
 
III./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2021. évi szakmai 
beszámolója: 
 
III.1./ A Társulási Tanács a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 
költségvetési szerv vezet�jének a bels� kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályi 
el�írásoknak való megfelel�ségér�l szóló nyilatkozatát megismerte és azt a II_7 számú 
melléklet szerint elfogadja. 
 
IV./ A Társulási Tanács a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. 
évi szakmai beszámolóját a II_8. számú melléklet szerint elfogadja. 
 
Felel�s:  Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi 



 
Jelentést a Társulási Tanács nem kér. 
 
Err�l értesítést kap: 
1./ Társulási Tanács elnöke 
2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 
3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjai 
 
Mórahalom, 2022. május 20. 
 
 ----------------------------------- 

Nógrádi Zoltán 
Elnök 

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása  

 























A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi 
költségvetési beszámolója, 

pénzmaradvány elszámolása és 
szakmai beszámolója 

 
I. A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás 2021. 

évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai 
beszámolója 

  
Költségvetési beszámoló mellékletei (II_1 – II_6):   
Bels� kontrollnyilatkozat (II_7)                            

  2. oldal 
 
 
 

  7. oldal 
13. oldal 

Szakmai beszámoló melléklete (III_8):  15. oldal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 87. §-a, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi 
költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 149.§ (1) bekezdés 
és a 155. § alapján a pénzmaradvány elszámolását. 
A költségvetés tárgyalására a 2021. 02. 11-én került sor. A 2021. évi költségvetést a 3/2021. 
(II.11.). számú Elnöki határozatával fogadta el a Társulási Tanács Elnöke. 
 
A Társulás bevételi el�irányzatait és azok teljesítését a II_1. számú melléklet, a kiadási 
el�irányzatait és azok teljesítését II_2. számú melléklet, a Társulás 2021. évi mérlegét a II_3. 
számú melléklet, a pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást a II_4. számú melléklet, a 
maradvány-kimutatást a II_5. számú melléklet, az eredmény-kimutatást a II_6. számú 
melléklet tartalmazza.  
 
A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi 
gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. A „Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-
javító Program” 2019-ben zárult le. A támogató szervezet a pénzügyi beszámolót elfogadta. A 
program a fenntartási id�szakában. Pénzügyi mozgás 2021-ben alig volt a Társulásban. 
 

Bevételi források és azok teljesítése 

 
A társulás bevételi el�irányzatát és a teljesítés alakulását az el�terjesztés II_1. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
I. M�ködési költségvetés 
 
M�ködési bevételek 
 
Kamatbevételek B408 

 
A Társulás folyószámláinkon elhelyezett pénzeszközének kamatjóváírásaiból 17,- forint 
bevétele származott a Társulásnak. 
 
Finanszírozási bevételek 
 
A Társulásnak 7.966.502,- forint volt a  pénzmaradvány igénybevétele. 
 
 
II. Felhalmozási költségvetés 
 
Nem volt felhalmozási bevétele a Társulásnak. 
 

Kiadások alakulása 

 
A társulás kiadási el�irányzatát és a teljesítés alakulását az el�terjesztés II_2. számú 
melléklete tartalmazza, melyet 0,80 %- ban teljesített. 

 
I. M�ködési költségvetés 

 
1. Személyi juttatások 



 
Nem volt forgalom. 

 
2. Munkaadókat terhel� járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Nem volt forgalom 

 
3. Dologi kiadások 
 
Dologi kiadások között jelentkezik 

- bankköltségek 19.221,- forint, 
- bels� ellen�ri feladatok ellátása 44.848,- forint. 

 
II. Felhalmozási költségvetés  
 
Az elmúlt évben a Társulás döntött arról, hogy a mórahalmi nyersvíztározó bels� felületének 
a festésére a Garanciális alapból 3.438.360,- forint kerüljön kifizetésre. A munka 
megvalósítása azonban 2021-ben elmaradt, így a kifizetés nem történt meg. 
 
A pénzmaradvány alakulása 
 
A Társulás a 2021. költségvetési évet 7.902.450,- forint tárgyévi pénzmaradvánnyal zárta. A 
maradványból a 2022. évi költségvetés elkészítésekor 3.438.360,- volt a kötött maradvány, 
mely a mórahalmi nyersvíztározó festésének a költsége. A Társulás szabad maradványa 
4.464.090,- forint. 
A Társulás maradványa a Társulás 2022. évi költségvetésében felhasználásra került. 
 
 
A vagyon alakulása 
 
A Társulás vagyonának alakulását az el�z� évhez mérten vizsgálhatjuk. A 2021. év végén 
összes eszközünk, illetve forrásunk értéke: 8.028.450,- forint, mely az el�z� évhez mérten 
10.064.052,- forinttal csökkent. 
Eszköz oldalon az alábbi tényez�k adták az összeget: 

• pénzeszközök 7.092.052,- forint 
• követelések        126.000,- forint 

 
Befektetett eszköze és Forgóeszköze nincs a Társulásnak, mert minden eszköze a projekt 
zárásakor átadásra kerül a tagönkormányzatoknak. 
 
Pénzkészletünk 7.902.450,- forint, mely a bankszámlánkon lév� pénzösszegb�l adódik.  
10.000.000,- forint jótállási garancia biztosíték a Bauszer Kft-nek vissza lett utalva, mivel a 
ruzsai kút javítása megtörtént.. 
 
A Társulásnak 126.000,- forint követelése van a NAV-nál lév� ÁFA visszaigénylésb�l. 
 
 
A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást: 

• saját t�ke:              8.028.450,- forint 



 
 
Létszámgazdálkodás 
 
A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulásnak 2021. évben nem 
volt alkalmazottja, a munkaszervezeti feladatokat a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el. 
 

Szakmai beszámoló 
 
A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi szakmai 
beszámolóját jelen el�terjesztés II_8. számú melléklete tartalmazza. 
 
A Társulás Társulási Tanácsa a Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító 
Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési és szakmai beszámolóját a 11/2022. 
(V.20.) TT határozattal fogadta el az alábbiak szerint: 
 

 
H a t á r o z a t: 
 
I./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
áttekintette „A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás 2021. 
évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója” tárgyú 
el�terjesztést és a következ� határozatot hozza: 
 
I.1./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §-a, 91. § (1)-(3) 
bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 
beszámolót áttekintette, és azt 
                   17.966.502,- forint nyitó pénzkészlettel 

                     17,- forint bevételi f�összeggel, 
              10.064.069,- forint kiadási f�összeggel, 
             7.902.450,- forint záró pénzkészlettel elfogadja. 
 
I.2./ A Társulási Tanács az Ivóvízmin�ség-javító Társulás 2021. évi címrend szerinti bevételi 
el�irányzat teljesítését a II_1. sz. melléklet szerint fogadja el.  
 
I.3./ A Társulási Tanács az Ivóvízmin�ség-javító Társulás 2021. évi címrend szerinti kiadási 
el�irányzat felhasználását a II_2. sz. melléklet szerint fogadja el.  
 
I.4./ A Társulási Tanács az Ivóvízmin�ség-javító Társulás 2021. évi maradvány kimutatását a 
II_5. sz. melléklet szerint 7.902.450,- Ft összeggel fogadja el.  
 
I.5./ A Társulási Tanács az Ivóvízmin�ség-javító Társulás 2021. évi Mérlegét a II_3. sz. 
melléklet szerint 8.028.450,- Ft f�összeggel fogadja el.  
 
I.6./ A Társulási Tanács az Ivóvízmin�ség-javító Társulás 2021. évi Eredmény kimutatását a 
II_6. sz. melléklet szerint -41.782,- Ft összeggel fogadja el.  
 



I.7./ A Társulási Tanács a Ivóvízmin�ség-javító Társulás 2021. évi pénzforgalom egyeztetését 
a II_4. sz. melléklet szerint fogadja el. 
 
I.8./ A Társulási Tanács az Ivóvízmin�ség-javító Társulás 2021. évi létszám adatait 0 f� 
átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 f� egyéb bérrendszerben foglalkoztatott 
létszámmal fogadja el.  
 
I.9./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa megállapítja, hogy az Ivóvízmin�ség-javító Társulás többéves kihatással járó 
kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.  
 
I.10./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek.  
 
II./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi 
pénzmaradvány elszámolása: 
 
II.1./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító 
Önkormányzati Társulás 2021. évi m�ködési célú költségvetési pénzmaradványa 7.902.450,- 
forint. 
 
II.2./  A Társulási Tanács megállapítja, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 
3.438.360,-forint, mely a Társulás 2022. évi költségvetésébe Mórahalom Városi 
Önkormányzat részére felhalmozási célú pénzeszköz átadásként beépítésre került. 
 
II.3./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy a társulás szabad pénzmaradványa 4.464.090,- 
forint, amely a Társulás 2022. évi költségvetésébe dologi kiadások fedezésére került 
felhasználásra. 
 
III./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi 
szakmai beszámolója: 
 
III.1./ A Társulási Tanács a Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati 
Társulás költségvetési szerv vezet�jének a bels� kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályi 
el�írásoknak való megfelel�ségér�l szóló nyilatkozatát megismerte és azt a II_7 számú 
melléklet szerint elfogadja. 
 
IV./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulásának Társulási 
Tanácsa az Ivóvízmin�ség-javító Társulás 2021. évi szakmai beszámolóját a II_8. számú 
melléklet szerint elfogadja. 
 
Felel�s:  Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi 
 
Jelentést a Társulási Tanács nem kér. 
 
Err�l értesítést kap: 
1./ Társulási Tanács Elnöke 
2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 
3./ Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás 



4./ Mórahalom és Térsége Ivóvízmin�ség-javító Önkormányzati Társulás tagjai 

Mórahalom, 2022. május 20. 
 
 ----------------------------------- 

Nógrádi Zoltán 
Elnök 

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása  

 

































Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2021. évi munkájáról 

 

1./ A Társulás Elnöke az 1/2021. (01. 29.) TT. Elnök számú határozatában az alábbi döntéseket 

hozta a „Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetési 

maradvány korrekciójának tudomásul vétele” tárgyú előterjesztés kapcsán: 

 

Tudomásul vette a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetési 

maradvány korrekcióját, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

– továbbiakban: Áhsz. - és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. 

(XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a 

alapján, és az Áhsz. 56/A § (3) bekezdése alapján határozat 1. számú mellékleteként csatolt 

jegyzőkönyvben és a csatolt űrlapban foglaltak szerint az alábbi tartalommal: 

 A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) 

pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi 

beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - zárszámadási rendelettel elfogadott - 

maradvány összegéhez, a korrekció összege: + 233,- Ft, azaz plusz 

kettőszázharminchárom forint. 

 A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 4.622.618.986,- Ft, mely 

megegyezik a jelen határozathoz csatolt jegyzőkönyv mellékletét képező 2020. évi 12. 

havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány 

összegével. 

 

2./ A Társulás Elnöke az 5/2021. (III. 26.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „Döntés a 2020. évi költségvetés 1. számú módosításáról” tárgyú előterjesztéssel 

kapcsolatban: 

 

1.) Jóváhagyta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetés 1. 

számú módosításának 1-5. sz. mellékletét. 

 

2.) A 2020. évi költségvetés 1. számú módosításának főösszegeit az alábbiak szerint fogadta 

el: 

A bevételi főösszeg:  6.395.907.424,- Ft 

A kiadási főösszeg:  6.395.907.424,- Ft 

 

3.) A 2020. évi költségvetés 1. számú módosítás hatályba lépésének napja 2020. december 31. 

 

A költségvetés módosításának indokai 

A 2019. évi maradvány összegének igénybevétele, és a tervezettnél több bevétel realizálása. 

 

3./ A Társulás Elnöke a 2/2021. (03. 11.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntést hozta a 

„Döntés a 2021. évi költségvetés elfogadásáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. § a) pontja 

alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) 
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bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek, továbbá az Áht. 29/A. § b) pontja alapján az 

adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 

(XII. 30.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 

fizetési kötelezettségeinek hároméves futamidejére vonatkozó, a határozat mellékletét képező 

számítást elfogadta. 

 

4./ A Társulás Elnöke a 3/2021. (03. 11.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „Döntés a 2021. évi költségvetés elfogadásáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

 

1. A Társulás a 2021. évi működési támogatásának teljes összegét 27.000.000,- Ft-ról 

mérsékelje 11.500.000,- Ft-ra. Ennek megfelelően a Társulás a teljes költségvetését és az 

egyes tag önkormányzatok által fizetendő működési támogatások összegét - figyelemmel 

a jogszabályi előírásokra - haladéktalanul dolgozza át. 

 Határidő: 2021.03.15. 

 Felelős: Munkaszervezet vezetője 

 

2. A Társulás munkaszervezete vizsgálja meg a munkaszervezet költséghatékony 

működésének lehetőségeit és erre vonatkozóan tegyen javaslatot. 

 Határidő: 2021.04.15. 

Felelős: Munkaszervezet vezetője 

 

5./ A Társulás Elnöke a 4/2021. (03. 16.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „Döntés a 3/2021. (03. 11.) Elnöki sz. határozat alapján átdolgozott 2021. évi költségvetés 

elfogadásáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

 

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs. 

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0,- Ft. 

3./ Jóváhagyta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetésének 1.-9. 

számú mellékletét. 

4./ Elfogadta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetési 

főösszegeit az alábbiak szerint: 

 

A bevételi főösszeg:  1.194.202.441,- Ft 

A kiadási főösszeg:  1.194.202.441,- Ft 

 

5./ Felszólította a Társulás munkaszervezetének vezetőjét, hogy vizsgálja meg a működési 

költségek költséghatékony lehetőségeit és tegyen javaslatot arra vonatkozóan. 

Határidő: 2021. április 15. 

 Felelős: Munkaszervezet vezetője 

 

6./ A Társulás Elnöke a 7/2021. (III. 31.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „Döntés a Munkaszervezet létszám és bérgazdálkodásával kapcsolatban” tárgyú 

előterjesztéssel kapcsolatban: 
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1. Jóváhagyta, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezete 

a Társulás 2021. évi költségvetésében 3/2021. (03. 11.) Elnöki sz. határozat alapján 

meghatározott 11.500.000,- Ft működési támogatás összegét figyelembe véve alakítsa ki a 

2021. évre vonatkozó létszám és bérgazdálkodását. 

2. Jóváhagyta, hogy a Társulás Munkaszervezeténél a Társulás feladatellátása érdekében 

köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók (5 fő) létszáma 2021. április 

01. napjától az alábbiak szerint változzon: 

a) Dr. Koltainé Farkas Gabriella köztisztviselői kinevezésének a 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott okból 

történő megszüntetése azzal, hogy a Kttv. 68. § (1) bekezdése értelmében a felmentési 

idő két hónap és a köztisztviselőt a Kttv. 69. § (2) bekezdés a) pontja alapján egyhavi 

végkielégítés illeti meg. 

b) 3 fő teljes munkaidős (8 óra) köztisztviselői kinevezésének részmunkaidős (2 óra) 

kinevezésre történő módosítása a Kttv. 89. § (2) bekezdése alapján. 

c) A Munkaszervezetnél a Társulás feladatellátása érdekében foglalkoztatott 1 fő 

könyvelő teljes munkaidős (8 óra) köztisztviselői kinevezése nem változik. 

3. Kérte a Munkaszervezet vezetőjét, hogy a Munkaszervezet előterjesztésében szereplő 

43.172.043,- Ft működési hozzájárulás vonatkozásában a működési kiadásokat és 

bevételeket analitikus módon és szöveges indoklással támassza alá, tekintettel arra, hogy a 

2021. február 26-án előterjesztett költségvetési tervezetben még 27.000 eFt működési 

hozzájárulással tervezett.  

Felelős: Munkaszervezet vezetője 

Határidő: 2021. április 15. 

 

7./ A Társulás Elnöke a 14/2021. (05. 31.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „A 2020. évi zárszámadás elfogadása” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

 

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi zárszámadását a határozat 1-9. 

számú mellékleteivel együtt az alábbiak szerint fogadta el: 

 A 2020. évi költségvetés előirányzatának bevételi és kiadási fő összege 6.395.907.424,- 

Ft, a bevételi fő összeg 5.861.788.725,- Ft-ra, a kiadási fő összeg 4.708.390.823,- Ft-ra 

teljesült. A mérleg szerinti eredmény 892.533.426,- Ft. A 2020. évi maradványösszege 

1.153.397.902,- Ft. 

 A maradvány összege kötelezettségvállalással terhelt, melyből működési célra 

73.929.759,- Ft, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú pályázatban 

beszerzett vagyonra 72.390.000,- Ft, a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú 

projektre 631.624.908,- Ft kerül felhasználásra, tartalékba pedig 375.453.235,- Ft kerül 

elhelyezésre. 

   Eszközök összesen:  8.217.173.828,- Ft 

   Források összesen:  8.217.173.828,- Ft 

 

8./ A Társulás Elnöke a 18/2021. (06. 03.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta 

a „Döntés a 2021. évi költségvetés 1. számú módosításáról” tárgyú előterjesztéssel 

kapcsolatban: 

1. Nem áll rendelkezésre a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi 

költségvetésének módosítását megfelelően megalapozó döntéselőkészítő anyag, ezért a 



4 
 

Munkaszervezet által előkészített jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 2021. évi 

költségvetés 1. számú módosítását nem fogadta el, szükséges annak átdolgozása, 

részletesen alátámasztott kidolgozása. 

2. Jelen határozat 1. pontjára tekintettel indokolt a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás 2018-2020. években folytatott gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének feltárása, 

potenciális kockázatok azonosítása, szakértői elemzés készítése a Társulás működését 

érintő kiemelt területekről, mely vonatkozásában szükséges, hogy a Társulás mint 

megbízó, a Pasarét Auditor Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (2084 Pilisszentiván, Klapka 

utca 13.) mint megbízott valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mint 

költségviselő megbízási szerződést kössenek. 

3. Utasította a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy jelen határozat 2. pontjában 

meghatározott megbízási szerződés előkészítéséről Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával előzetesen egyeztetve gondoskodjon. 

4. Utasította Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a munkatársaival együtt a megbízott 

tevékenységét a szükséges adatok, információk, iratok átadásával segítse. 

Felelős: Munkaszervezet vezetője 

Határidő: azonnal 

 

9./ A Társulás 2020. évi közbeszerzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolóját a Társulás 

Elnöke a 10/2021. (IV. 14.) Elnöki sz. határozatával az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2020. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása) 

Beszerzés rövid tartalma 

Beszerzés 

mennyisé

ge/ 

becsült 

értéke  

Közbesze

rzés 

megindít

ása 

Szerző

désköt

és 

ideje 

Eljárást

ípus 

Megvalósulással 

kapcsolatos 

információk 

(nettó Ft) 

1. Szolgáltatás 

beszerzése: PR-

nyilvánosság 

biztosítása a 

KEHOP-3.2.1-15-

2016-0006 

pályázathoz 

kapcsolódóan. 

 

37.500.00

0 Ft 

 

- - - Nem valósult meg 

2. Szolgáltatási 

koncesszió 

beszerzése: A KEOP-

1.1.1/C/13-2013-

0004 azonosítószámú 

projekt keretén belül 

beszerzésre került 

hulladékgyűjtő 

gépjárművek (5 db) 

fizetendő 

koncesszi

ós díj 

összesen: 

351.760.0

00 Ft 

- -  Nem valósult meg 
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Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

2020. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása) 

Beszerzés rövid tartalma 

Beszerzés 

mennyisé

ge/ 

becsült 

értéke  

Közbesze

rzés 

megindít

ása 

Szerző

désköt

és 

ideje 

Eljárást

ípus 

Megvalósulással 

kapcsolatos 

információk 

(nettó Ft) 

vagyonkezelésbe 

történő adása. 

 

 

A Társulás 2021. évi közbeszerzési tervét a Társulás Elnöke a 11/2021. (IV. 14.) Elnöki sz. 

határozatával az alábbiak szerint fogadta el: 

 



 



A Társulási Tanács a 27/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatában döntött a Társulás közbeszerzési 

szabályzatának módosításáról. 

Az egységes szerkezetbe foglalt módosított szabályzat 2021. 11. 26. napjától hatályos. 

 

A közbeszerzési szabályzat módosítását az alábbiak indokolják: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a közbeszerzési 

szabályzat legutóbbi módosítása óta többször módosításra került. A Kbt. változásai miatt a 

közbeszerzési szabályzat aktualizálása vált szükségessé. 

A bekövetkezett Kbt. módosítások, illetve egyéb kisebb adminisztratív pontosítások átvezetésre 

kerültek a Társulás közbeszerzési szabályzatában. 

 

10./ A Társulási Tanács 2021. 11. 26. napján megtartott Társulás Tanács ülésen megtárgyalta a 

„Döntés a munkaszervezeti feladatok ellátásának Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalához történő áthelyezésével kapcsolatos kérdésekről” tárgyú előterjesztést, és az 

alábbi döntéseket hozta: 

 

A 31/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 

1. Tudomásul vette a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és Deszk 

Község Polgármesteri Hivatala között létrejött Munkaszervezeti Feladatok Ellátására 

Vonatkozó Megállapodás Deszk Község Jegyzője által 2021.12.31. nappal történő 

felmondását. 

2. A munkaszervezeti feladatok 2022.01.01. napjától történő ellátására Szeged Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatalát jelölte ki. 

3. Felkérte Deszk Község Jegyzőjét, mint a Társulás jelenlegi Munkaszervezetének 

vezetőjét, valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzőjét, mint az 

új Munkaszervezetet vezetőjét, hogy a munkaszervezeti átadást-átvételt készítsék elő, 

amelynek keretében Deszk Község Jegyzője az átvételhez szükséges nyilvántartásokat, 

iratokat, folyamatban lévő ügyeket, adatokat, az ezekhez kapcsolódó teljességi 

nyilatkozato(ka)t az új Munkaszervezetet vezetőjének adja át. 

4. Felkérte Deszk Község Jegyzőjét, mint a Munkaszervezet jelenlegi vezetőjét, hogy a 

Társulási Megállapodás hatálybalépését követően a Társulás székhelyének 

változásával kapcsolatos bejelentéseket a Magyar Államkincstárnál és egyéb hatósági 

szervezeteknél tegye meg. 

 

A 32/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 

1. Elfogadta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásának a határozat 

mellékletét képező, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, 2022.01.01. napján 

hatályba lépő, módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodását, amely alapján a Társulás székhelye 2022.01.01-től 6720 Szeged, 

Széchenyi tér 10. 

2. Felkérte a Tisztelt Tagönkormányzatokat, hogy a Társulási Megállapodás módosítását 

legkésőbb 2021.12.31. napjáig jóváhagyni és az erre vonatkozó képviselő-testületi 

határozatot a Társulás levelezési címére (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) megküldeni 

szíveskedjenek. 
3. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási 

Megállapodása a Társulás tagönkormányzatainak képviselő-testületei által történő 

elfogadását követően, 2022.01.01. napján lép hatályba. 
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A 33/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 
Tudomásul vette Király Lászlónak, Deszk Polgármesterének 2021.09.09. napi hatállyal 

történő lemondását a Társulási Tanács alelnöki posztjáról. 

 

A 34/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 
1. Utasította a Deszki Polgármesteri Hivatal, mint Munkaszervezet vezetőjét és általa a 

Munkaszervezet dolgozóit, hogy a munkaszervezeti feladatok átadása érdekében 

működjön együtt Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával (a 

továbbiakban: Átvevő szervezet), annak képviselőjével és munkatársaival. Ennek 

keretében - a zökkenőmentes feladat-ellátás biztosítása érdekében - utasította a 

Munkaszervezet vezetőjét, hogy az Átvevő szervezet által kért adatokat, 

nyilvántartásokat – különös tekintettel az alábbi dokumentumokra - az Átvevő 

szervezet által kért tartalommal, formában és határidőre teljesítse. 

• személyzeti anyagok, 

• szerződések, kötelezettségvállalással kapcsolatos dokumentumok, 

• bélyegzők, a feladat ellátáshoz szükséges rendszerekbe való belépést biztosító 

azonosítók, 

• szabályzatok, nyilvántartások, 

• ellenőrzési jelentések, 

• belső ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumok, 

• pénzügyi, számviteli dokumentumok. 

2. Utasította a Munkaszervezet vezetőjét, hogy szervezze meg az átadás-átvételhez 

szükséges 2021. szeptember 30-i fordulónapi mennyiségi (fizikai) leltárfelvételt az 

Átvevő szervezet illetékes munkatársainak részvételével az alábbiakra kiterjedően: 

• immateriális javak, 

• tárgyi eszközök, 

• koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök, 

• 2014. előtt aktivált, mérlegben nem szereplő, csak mennyiségi nyilvántartásban 

szereplő kis értékű tárgyi eszközök. 

A leltározás zárójegyzőkönyvének elkészítési határideje 2021.12.15. 

3. A Deszki Polgármesteri Hivatal, mint Munkaszervezet vezetője köteles teljességi 

nyilatkozatot adni jelen határozat 1. és 2. pontjában foglaltakra vonatkozóan. 

4. Felkérte a Deszki Polgármesteri Hivatal, mint a Munkaszervezet vezetőjét, hogy a 

Társulás 2021. évi kincstári beszámolóját végezze el, a 2021. évre vonatkozó 

adóbevallásokat tegye meg, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91. §-a szerinti 2021. évi zárszámadási beszámolóját készítse elő az Átvevő 

szervezet részére. 

Határidő: jogszabályi előírások szerint 

5. Felkérte az Átvevő szervezetet, hogy a Társulás 2022. évi nyitó adatait a Deszki 

Polgármesteri Hivatal záró adatai alapján vezesse fel. 

Határidő: 2022.01.31. 

 

A 35/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 

Jóváhagyta a határozat mellékletét képező a Társulás és Szeged Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala közti a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodást és felhatalmazta a Társulási Tanács elnökét a megállapodás aláírására. 
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A 36/2021. (11. 26.) TT. sz. határozatban: 

Jóváhagyta a határozat mellékletét képező a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 6. számú módosítását egységes szerkezetben. 

 

11./ A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú a „A Dél-alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” című projekt beszerzései 2015. december 31. napján befejeződtek, a 

műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, 

amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a 

továbbiakban: PFJ) kell benyújtani Közreműködő Szervezet részére az EMIR rendszeren 

keresztül. A projektfenntartás befejezése 2021.április 15. Az 1. sorszámú PFJ benyújtása 2017. 

április 28-án megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás 

érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-1.1.1/C/13.-0169524/308 iktatószámú levelében 2018. 05. 09. 

napján elfogadta az 1. sorszámú PFJ-t. A projekt 2. sorszámú PFJ beküldése 2018. április 26. 

napján megvalósult, a KSZ a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13.-0179606/308 iktatószámú levelében 

2019. 09. 19. napján elfogadta az 2. sorszámú PFJ-t. A projekt 3. sorszámú PFJ beküldése 2019. 

április 23. napján megvalósult, az Irányító Hatóság a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13-0179546/308 

iktatószámú, 2019. 09. 19. napján kelt levelében hiánypótlási felhívással élt a Társulás felé, 

amelyre a Társulás határidőben, 2019. 10. 07. napján megküldte válaszait az Irányító hatóság 

felé, egyben feltöltötte a hiánypótlást az EMIR rendszerre. A KSZ a 3. sorszámú PFJ-t a B-

2019-KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004-1489713/0 iktatószámú levelében 2020. 11. 24. napján 

elfogadta. 

A projekt 4. sorszámú PFJ beküldése 2020. április 29. napján megvalósult, a KSZ 2021. 02. 10. 

napján kelt levelében a PFJ kapcsán hiánypótlásra kérte a Társulást, amelynek a Társulás 2021. 

02. 23. napján eleget tett. A KSZ a B-2020-KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004-1561344/0 

iktatószámú, 2021. 11. 22. napján kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy a 4. sorszámú 

PFJ-e 2021. 06. 10. napján elfogadásra került. 

Az 5. sorszámú Záró PFJ 2021. 04. 27. napján került beküldésre a KSZ részére. Hiánypótlást 

követően a KSZ a 2021. 11. 22. napján kelt levelében a projekthez kapcsolódó támogatási 

szerződés teljesítése kapcsán a 2020.04.16. - 2021.04.15. közötti időszakra benyújtott Záró PFJ-

t elfogadta. 

Az ITM a K-2021-KEOP1.1.1/C/13.-0195614/308 iktatószámú, 2021. november 26. 

napján kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy a projekt lezárásra került, egyben a 

fenntartási időszaka megszűnt, melyet a levélhez csatolt Záró Jegyzőkönyvvel igazolt. 

 

A Társulás Elnöke a 9/2021. (IV. 14.) Elnöki számú határozatában utólagosan elfogadta, és 

jóváhagyta a szavatossági igény érvényesítése tárgyában indítandó per lefolytatása 

ügyében Dr. Vízkeleti Edit ügyvéd és a Társulás között megkötött megbízási szerződést. 

 

A per lefolytatásának előzménye és indokai: 

Az „Adásvételi szerződés, eszközbeszerzés – a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú 

projektben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképp az edények átadás-átvétele a MUT-

GHÍD Konzorciumtól 2015. december 31. napjáig sikeresen lezajlott. 

 

Az edények használatba vételéről, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási célú felhasználásáról 

a Társulás a térségi hulladékgazdálkodási közszolgáltatókkal a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-vel, valamint az FBH-NP Nonprofit Kft.-vel megkötött vagyonkezelési 

szerződésekkel gondoskodott. 
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A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a vagyonelemek üzemeltetője (a 

továbbiakban: üzemeltető) tájékoztatta a Társulást, hogy a KEOP-1.1.1/C-13-2013-0004 

azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került edényekkel kapcsolatban jótállási, 

szavatossági problémák merültek fel, továbbá a vizsgált edények nem felelnek meg a szabvány 

és az adásvételi szerződés követelményeinek. 

 

Az üzemeltető tekintettel arra, hogy a szabvány követelményeinek nem megfelelő 

hulladékgyűjtő edények két hulladékgazdálkodási közszolgáltató üzemeltetésében vannak, 

kérte a Társulást, hogy a jótállási és a szavatossági igények - leszállított eszközök teljes 

mennyiségét érintő - érvényesítése érdekében egységesen, a közszolgáltatók, mint üzemeltetők 

helyett tulajdonosként eljárni szíveskedjen. 

 

Annak érdekében, hogy a szavatosságra és jótállásra vonatkozó igény ne évüljön el, ezért a 

Társulásnak soron kívüli bírósági keresetlevelet kellett benyújtania, melyre tekintettel megbízta 

Dr. Vízkeleti Edit ügyvédet, hogy a szavatossági igény érvényesítése tárgyában indítandó 

perben az illetékes bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt a Társulást teljes 

jogkörrel képviselje, és a keresetet a bíróság számára benyújtsa. 

 

A tárgyi per 2021. évben még nem zárult le. 

  

A projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása három közszolgáltató számára a Csongrád 

Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., a FHB Nonprofit Közszolgáltató Kft. és a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.  

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZHG) a vagyonkezelési 

szerződéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget téve a Társulási Tanács elé terjesztette az 

üzemeltetett vagyonelemeken végzett felújítási és beruházási költségeit, amelyeket igazságügyi 

szakértői véleménnyel támasztott alá. A Társulási Tanács a 2020. és 2021. évi elszámolásokat 

a 22/2021. (09. 08.) TT. számú határozatával jóváhagyta, és engedélyezte azok elszámolását az 

elkülönített keret terhére a határozatokban foglaltak szerint. 

 

Az SZHG benyújtotta a vagyonkezelési szerződésekben rögzített köztelezettségük szerint az 

üzemeltetett vagyonelemire vonatkozó 2021. évi felújítási terveiket, amelyet a Társulási Tanács 

a 22/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatával elfogadott. 

 

A Társulási Tanács a 24/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatával jóváhagyta az SZHG kérelmét az 

üzemeltetésre átadott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projekt vagyonelemein 2019. évben 

végrehajtott beruházási munkálatok utólagos elszámolására. 

 

A Társulási Tanács a 25/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatában döntött a KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0004 sz. projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemek SZHG részére történő 

vagyonkezelésbe adásáról. 

 

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú, a „A Dél-alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” című projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása érdekében 2016. 

november 4. napján a Társulás és az SZHG között vagyonkezelési, üzemeltetési szerződés jött 

létre. 
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A szerződés hatálya 2021. április 21. napján lejárt, amelyre tekintettel a vagyon 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási célú működtetéséről a továbbiakban is gondoskodni 

kell. 

 

A vagyonelemek üzemeltetésére a Ht. rendelkezései alapján az SZHG kizárólagos joggal 

rendelkezik. 

 

A szerződés elfogadásával a Társulás a vagyonkezelési szerződés mellékleteiben szereplő 

vagyonelemeket térítésmentesen 2023. június 30. napjáig az SZHG vagyonkezelésébe adta 

azzal, hogy: 

- amennyiben az SZHG-nek a szerződéstervezet 2. számú mellékletében feltüntetett 

települési Önkormányzatokkal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 

bármilyen oknál fogva megszűnik, úgy az SZHG az érintett település érdekében 

hasznosított vagyonkezelésbe vett eszközöket az érintett település Önkormányzatával 

hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező 

Közszolgáltatónak üzemeltetési szerződés keretein belül a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátása érdekében köteles átadni. 

- az SZHG viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, 

díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. Az SZHG köteles a részére vagyonkezelésbe 

adott eszközök vonatkozásában teljes körű vagyonbiztosítási szerződést kötni és annak 

díját a biztosítónak megfizetni. 

- Az SZHG köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő eszközökkel kapcsolatban a 

jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 

adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 

- Az SZHG a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök 

elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az 

értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. 

- A vagyonkezelésre átadott eszközöket az SZHG a Társulás tulajdonaként, elkülönítetten 

köteles nyilvántartásba venni, azokról feladat-ellátási helyenként főkönyvi és analitikus 

nyilvántartást vezetni. Az amortizációt a Társulás Számviteli Politikájában rögzített leírási 

kulcsok alapján köteles elszámolni. Az erről készült beszámolót az SZHG köteles a 

Társulás részére a tárgyévet követő május 31. napjáig benyújtani. 

- Az SZHG köteles a Társulás részére negyedévente a negyedévet követő hónap 10. napjáig 

– a negyedik negyedévet követően január 31. napjáig – írásban adatot szolgáltatni a 

Társulás által meghatározott formátumban az eszközök bruttó értékében történt 

változásról, a tárgynegyedévben elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi 

számonként a negyedév végén meglévő állomány bruttó értékéről, és halmozott 

értékcsökkenéséről. 

 

A 25/2021. (09. 08.) TT. sz. határozatban a Társulási Tanács felkérte a Munkaszervezet 

Vezetőjét, hogy az SZHG-vel, mint szerződő féllel közösen a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3/A. § (3) 

bekezdése alapján kezdeményezze a szerződéses jogviszony miniszter általi jóváhagyását, 

valamint felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy a miniszter szerződéses jogviszony 

jóváhagyására, vagy elutasítására vonatkozó döntését terjessze a Társulási Tanács elé. 

 

A vagyonkezelés szerződés jóváhagyatási folyamata a 2021. évben nem zárult le. 
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12./ A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú, "Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, 

különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" 

elnevezésű projekt bonyolítására a Társulás konzorciumi szerződést kötött, mint 

konzorciumvezetővel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel. 

 

A projekt alapadatai: 

 

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 5. számú módosítás, 2021. 06. 24. 

Támogatás összege:     6.749.994.150,- Ft 

Összköltség:      7.500.000.000,- Ft 

A projekt megvalósításának kezdete:   2016. 11. 09. 

A projekt fizikai befejezésének határideje:  2021. 11. 30.  

 

A Támogatási szerződés 6. sz. módosítása folyamatban van, mert a projekt nem 

zárható a PR és tájékoztatás szerződés hiánya és a szemléletformálás projekt elem 

covidjárvány miatti csúszása okán. A módosítás során a projekt fizikai véghatárideje 

2022. 06. 30. napjára módosul. 

 

A projekt keretein belül az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások kerültek 

lebonyolításra: 

- Tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása; 

- Gyűjtő- és szállító járművek beszerzése; 

- Egyéb gépek beszerzése; 

- Hulladékgyűjtő edények beszerzése; 

- Szemléletformálási feladatok ellátása. 

 

A projekt státusza: 
 

A tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevője a MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium lett. 

 

A szerződés ellenértéke nettó:  5.805.848.900,- Ft. 

Vállalkozási szerződés aláírása:  2018. december 17. 

1. sz. szerződésmódosítás aláírása: 2019. február 22. 

2. sz. szerződésmódosítás aláírása: 2021. június 1. 

3. sz. szerződésmódosítás aláírása: 2021. szeptember 29. 

Új szerződéses nettó ár:   5.881.400.899,- Ft 

 

A projekt fizikai készültségi foka: 100 %  

A Vállalkozó 2021. 04. 06. napján kelt levelében 2021. 04. 19. nappal készre jelentett. 

A műszaki átadás-átvétel 2021. 04. 21. napján került megtartásra. 
A szerződéses összeg kifizetése 100 %-ban megtörtént. 

 

Elkészült munkarészek:  

 Szeged, Sándorfalvi úti hulladék előkezelő mű: integrált mechanikai-optikai kezelőmű, 

csarnok és technológia: 

 Bálatároló, eszköztároló szín; 

 Iroda és szociális épület; 

 3 db hídmérleg; 
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 Portakonténer, szaniterkonténer; 

 Fordított ózmózisos csurgalékvíz tisztító üzem; 

 Betonút, parkoló, térburkolat, abroncsmosó; 

 Csurgalékvíztározó medence; 

 Meglévő hulladékválogató bővítése: 
o Technológiai bővítés építészeti átalakítással. (1 db ballisztikus szeparátor, 1 db 

optikai szeparátor, 1 db bálázógép telepítése a szükséges szállító szalaggal.); 

 Hulladéklerakó bővítése: 1,8 ha szigetelt lerakó felület B3 kat. 148.000 m3 hasznos 

kapacitással; 

 Hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése: Röszkén, Balástyán (1 + 3 db);  

 Szeged- Szőreg hulladékudvar építése. 

 

A Társulás 2021. 03. 30. napján kérelmezte az Irányító Hatóságtól a fenti létesítmények és épületek 

használatba vételének engedélyezését a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére. Az IH 

2021. 04. 19. napján kelt levében jóváhagyta a létesítmények és épületek használatba vételét. 

 

Az üzemeltetési jellegű engedélyek beszerzése, és ezen engedélyezések lebonyolítása nem képezte 

a Vállalkozó feladatát, továbbá az üzemeltetési engedélyek megszerzésére vonatkozó hatósági 

eljárások lefolytatását a műszaki átadást-átvételt követő 6 hónapon belül meg kell indítani, és le 

kell zárni a jótállási időszak végéig. 

 

A fentiekre tekintettel a Társulásnak, mint építtetőnek az alábbi építési engedéllyel rendelkező, a 

projekt keretén belül megvalósult létesítmények használatbavételi engedélyezési eljárásait 

szükséges volt lebonyolítani az üzemeltetési engedélyezési eljárások előtt: 

 

 Megnevezés Helyszín 

1. 
Meglévő hulladékválogató ipari csarnoképület 

fogadótérrel történő bővítése 

6728 Szeged, Sándorfalvi út 

01207/75 hrsz. 

2. 
Lakossági hulladékkezelő központ építményei és 

szociális épület építése 

6728 Szeged, Sándorfalvi út 

01207/26 hrsz. 

3. Lakossági hulladékudvaron portakonténer telepítése 
6771 Szeged-Szőreg, 889/23 

hrsz. 

 

A Társulás Elnöke a 17/2021. (06. 01.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a 

„Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult 

létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására 

vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadásáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

1./ Elfogadta és utólagosan jóváhagyta, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű 

használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó feladatok ellátása 

érdekében megbízott vállalkozó 3 árajánlat bekérését követően kerüljön kiválasztásra. 

2./ Elfogadta és utólagosan jóváhagyta az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők/gazdasági 

társaságok körét az alábbiak szerint 

a) Az ajánlattevő neve:  Fogas Péter építésztervező, műszaki ellenőr 

Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Teréz u. 36. 

b) Az ajánlattevő neve:  Kis Ferenc egyéni vállalkozó 
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Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Sík Sándor u. 10. I. em. 6. ajtó 

c) Az ajánlattevő neve:  Gazsó Pál Okl. építőmérnök 

Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 94/B 

3./ Elfogadta, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül 

megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak 

lefolytatására vonatkozó feladatok ellátására a beérkezett három árajánlat közül a 

legkedvezőbb ajánlatot tevő, Kis Ferenc egyéni vállalkozó kerüljön megbízásra, bruttó 

720.200,- Ft vállalási összegért. 

4./ Változatlan formában jóváhagyta a határozat mellékletét képező, a KEHOP-3.2.1-15-

2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes 

körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó, Kis Ferenc 

egyéni vállalkozó és a Társulás között megkötendő szerződést, és hozzájárult annak 

aláírásához. 

 

Az alábbi létesítmények kaptak jogerős használatbavételi engedélyt 2021. 12. 31. 

napjáig: 

 

 
Megnevezés Helyszín 

A határozat 

véglegessé vált 

1. 

Meglévő hulladékválogató ipari 

csarnoképület fogadótérrel történő 

bővítése 

6728 Szeged, 

Sándorfalvi út 

01207/75 hrsz. 

2021. 11. 10. 

2. 

Lakossági hulladékkezelő központ 

építményei és szociális épület 

építése 

6728 Szeged, 

Sándorfalvi út 

01207/26 hrsz. 

2021. 11. 19. 

3. 
Lakossági hulladékudvaron 

portakonténer telepítése 

6771 Szeged-

Szőreg, 889/23 

hrsz. 

2021. 07. 07. 

 

 

Az NFP Kft. által 2018. 10. 03. napján megküldésre került a gyűjtő- és szállító járművek 

beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a 

közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a M-U-T Hungária Kft. 

 

A M-U-T Hungária Kft. ajánlati ára nettó 351.760.000,- Ft. 

Adás-vételi szerződés aláírása:  2018. október 30. 

Adás-vételi szerződés hatálybalépése: 2018. november 26. 

Teljesítési határidő:    2019. augusztus 26. 

 

Az összes hulladékszállító jármű műszaki átadás-átvétele 2019.08.15. napján rendben lezajlott. 

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 

 

tétel (típus) 

sorszáma 
tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 

(db) 

1. 
Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes 

(6x2 gyűjtőjármű) 
4 
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tétel (típus) 

sorszáma 
tétel (típus) megnevezése 

mennyiség 

(db) 

2. 

Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 

tengelyes (6x2 szállító jármű) 

ürítőszerkezettel ellátott konténerrel 

1 

3. 
Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 

tengelyes (6x2 szállító jármű) 
2 

 

A 29/2020. (12. 10.) TT. Elnök sz. határozatban meghozott döntésnek megfelelően „A KEHOP-

3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő 

gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás (a továbbiakban: eljárás) 2021. január 12. napján került megindításra. 

 

Az eljárás eredményes lebonyolítását követően az eljárás nyertese, a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Társulás között 2021. február 16. napján került 

megkötésre „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” 

tárgyú vagyonkezelési szerződés. 

 

A Társulás Elnöke a 8/2021. (IV. 14.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a 

„Tájékoztatás „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás előrehaladásáról, döntés az ajánlat bírálatáról és értékeléséről szóló 

Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv utólagos elfogadásáról, döntés a vagyonkezelési szerződés 

aláírásának utólagos elfogadásáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

1./ Elfogadta „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe 

adása” tárgyú közbeszerzési eljárás előrehaladásáról szóló tájékoztatót. 

2./ Elfogadta, és utólagosan jóváhagyta a Döntéshozó döntését a - „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-

00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek 

közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú lebonyolított 

közbeszerzési eljárásban - a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. benyújtott 

ajánlatának érvényességére vonatkozóan. 

3./ Elfogadta, és utólagosan jóváhagyta a Döntéshozónak a „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek 

közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárásra 

vonatkozó lezáró döntését. 

4./ Elfogadta, és utólagosan jóváhagyta „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú 

projekt eredményeképpen beszerzésre került hulladékgyűjtő gépjárművek átadása, és a 

vagyonelemek üzemeltetése” tárgyú vagyonkezelési szerződés aláírását. 

 

Tekintettel arra, hogy 2021. január 1. napjától Ásotthalom Nagyközség közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat már nem a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. látta el, ezért a vagyonkezelési szerződés módosítása vált szükségessé.  

 

A szerződésmódosítás jogszerűsége: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdés alapján a 

szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem 

lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen 
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eltérő érdemi feltételeket határoz meg. Jelen szerződésmódosítás nem tekinthető lényeges 

módosításnak, mivel adminisztratív változtatásnak minősül, nem érinti a szerződés gazdasági 

egyensúlyát és tárgyát, valamint a kizárólagosság miatt nem befolyásolhat más gazdasági szereplőt 

a szerződésben való részvétel tekintetében. 

 

A vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadásáról a Társulási Tanács Elnökének kellett 

döntenie. 

 

A Társulás Elnöke a 12/2021. (05. 10.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntéseket hozta a 

„Döntés „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett 

hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú 

vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosításáról” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

Jóváhagyta a határozat mellékletét képező, „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú 

projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú 

működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú, a Társulás és a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. között 2021. 02. 16. napján létrejött vagyonkezelési szerződés 1. sz. 

módosítását, és annak aláírását. 

 

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán az egyéb gép 

beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását biztosító közbeszerzése 2019. februárjában fejeződött 

be. 

 

Adás-vételi szerződés aláírása:  2019. február 27. 

Adás-vételi szerződés hatálybalépése: 2019. március 21. 

Eladó (nyertes ajánlattevő):   DM-KER Kft. 

(2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) 

Szerződéses összeg (nettó):   161.550.000,- Ft 

Teljesítési határidő:    2019. december 21. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 

 

Tétel (típus) 

sorszáma 
Tétel (típus) megnevezése 

Mennyiség 

(db) 

1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 1 

2. Targonca bálafogóval 2 

3. Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép 1 

 

Az összes egyéb gép műszaki átadása rendben lezajlott. A szerződés határidőben teljesítésre került, 

a számlák elszámolása 2020. 02. 11. napján megtörtént. 

 

A Társulás 2021. 04. 01. napján kérelmezte az Irányító Hatóságtól az eszközök használatba 

vételének engedélyezését a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére. Az IH 2021. 04. 

19. napján kelt levében jóváhagyta az eszközök használatba vételét. 

 

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán edényzet beszerzésre 

vonatkozó feladatok ellátását célzó közbeszerzésen érvényes és összességében a legkedvezőbb 

ajánlatot a Polyduct Zrt. tette. 

 

A Polyduct Zrt. ajánlati ára nettó: 742.058.510,- Ft. 
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Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. november 19. 

Teljesítési határidő:   2019. augusztus 19. 

 

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra: 

 

Tétel Megnevezés Mennyiség Menny.egység 

KONTÉNEREK 

1. Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer 

(20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer) 

32 db 

2. Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

2 db 

3. Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

1 db 

4. Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

12 db 

5. Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős 

konténer 

2 db 

6. Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 

m3-es konténer 

1 db 

7. Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt 

gj. által üríthető (önűrítős) 

4 db 

8. Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő 

konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt 

konténer) 

1 db 

ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK 

9. 120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény 

MSZ EN 840-1 

52 045 db 

10. 240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény 

MSZ EN 840-1 

1 544 db 

11. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű 

szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 

840-3 

1 378 db 

EGYÉB EDÉNYZET 

12. 300 literes műanyag házi komposztáló edény 3 120 db 

13. Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag 

edény 

2 db 

14. Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras 

műanyag hordó 

3 db 

15. Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással 

rendelkező fém hordó 

2 db 

16. Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros 

tetejű hordó  

27 db 

 

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került. 
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A Társulási Tanács a 23/2021. (09. 08.) határozatában elfogadta a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. tájékoztatását az üzemeltetésre átadott KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt vagyonelemeinek 2021. évre vonatkozó beruházási tervéről és a 

vagyonelemeken 2020. évben végzett beruházási munkálatairól. 

 

 

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán a szemléletformálási feladatok 

ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2019. 02. 27. napján megkötésre került a nyertes 

ajánlattevő Keiok Kft.-vel.  

A szerződés ellenértékének összege nettó: 96.885.976,- Ft.  

Teljesítési határidő:    2021. november 30. 

 

Az első kooperáció 2019. 05. 22. napján Szegeden került megtartásra, ahol a hulladéklerakó 

jelenlegi állapotáról készült videó, valamint kijelölésre kerültek a szemléletformálási 

tevékenységbe bevonásra kerülő iskolák és nagyközségek. A látványtervek elfogadásra kerültek 

az IH által. A Vállalkozó a 8. héten benyújtotta 1. számú teljesítési igazolását, a reklámtárgyak 

leadását követően. 

 

A Vállalkozó akadályközlő levelet nyújtott be a 13. héten a Megrendelő/Társulás felé, mivel az 

elmaradó rendezvények gátolják a szerződésszerű teljesítést. A Megrendelő/Társulás a 17. héten 

elfogadta az akadályközlő levelet. A Vállalkozó leszállította a makettet 2020. 05. 21. napján. A 

film elkészült, IH által jóváhagyva. 2021. 06. 10. napjáig további két film készült el, amelyet a 

Végső Kedvezményezett is jóváhagyott, egy film vágása megtörtént.  

A szerződésmódosítás aláírásra került. A teljesítési igazolás, számla elszámolva az IH által 2020. 

év 52. hetében.  

2021. 08. 04. napján a Vállalkozó benyújtotta 3. számú teljesítési igazolás és szakmai beszámoló 

tervezetét. A beszámoló elfogadásra került, a benyújtott részszámla kifizetése megtörtént.  

A Keiok Kft. 2021. 10. 20. napján akadályközlést nyújtott be a coviddal összefüggésben, a 

szerződés véghatáridejére vonatkozóan. Az akadályközlés alapján került benyújtása a TSZ 

módosítási kérelem, amely elfogadás esetén a projekt véghatáridejét 2022. 06. 30. napjára 

módosítja. A TSZ módosítás 2021. december 31. napjáig még nem került aláírásra. 

 

A Keiok Kft. időközben határidőben teljesített, a végszámla benyújtásához szükséges 

dokumentumok ellenőrzése 2021. december 31. napjáig nem fejeződött be. 

 

Elvégzett feladatok: 

 

Felnőtt lakossági előadások, célja: ismeretterjesztés és toborzás a mentorprogramba. Elvárt 

létszám alkalmanként 40 fő.  

Mentorprogram: Önkéntes mentorok képzése, akik a projekt alatt, valamint a projektet követően 

is szívesen tájékoztatják környezetük a környezettudatos hulladékgazdálkodás fontosabb 

lépéseiről. Környezetüket ösztönzik a helyes szelektív hulladékgyűjtésre, ismerik a tudatos 

vásárlás fontosabb lépéseit, az újrahasználat, újrahasznosítás lehetőségeit. A mentorok a mentor 

előadás és a workshopok közötti időszakban elektronikus formában teszteket kapnak. Az 

előadáson való részvétel, valamint a sikeresen kitöltött teszteket követően a workshopon vehetik 

át oklevelüket. Előadás a mentorprogramban résztvevők részére, alkalmanként 40 fő részére. 

Helyszín bérlés, előadó biztosítása, catering, az előadás minim 5 órás időtartamú.  

Interaktív Workshop. A mentorok tapasztalatainak megosztására, és további gyakorlati segítséget 

nyújtó interaktív előadás, alkalmanként 3 óra időtartama.  
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Nagy rendezvényhez (fesztivál) kapcsolt megjelenés alkalmanként minimum 8 óra 

időtartamban, célérték alkalmanként minimum 300 fő elérése/megszólítása (jelenléti ívvel 

alátámasztva) iskolai előadás verseny, "Te is válogatós vagy!" Térségi játéksorozat általános 

iskolásoknak, vagy őket képviselő csapatoknak, játék sorozat vetélkedő egy alkalmas 8 állomásos.  

Rádió megjelenések:  
A nagyrendezvények időpontjában teljesültek.  

Iskolai rendezvények:  
2021. október végéig ezen feladatok teljesültek. 

 

PR és tájékoztatás 

 

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati 

kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) 

Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti 

Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és 

szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások 

tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH döntéséről szóló értesítés 2019. 09. 24. napján a központi 

felületükön keresztül megérkezett. Döntésük, hogy az eljárást saját hatáskörben kívánják 

lefolytatni. 

 

A Társulás 2021.07.14. napján tájékoztatásul megküldte az NKOH-nak címzett levelét, amelyben 

státuszjelentést kért a projekt PR feladatainak közbeszerzésével kapcsolatban, ugyanakkor 

tájékoztatta az NKOH-t, hogy a projekt fizikai befejezése módosult. 

 

Ezt követően az NVTNM Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021. 09. 28. 

napján kelt és 2021. 10. 12. napján megküldött tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Körforgásos Gazdaság 

Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs 

Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének eredményeként a konzorciumi 

együttműködési megállapodásokban rögzített PR és szemléletformálási feladatok ellátására 

irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezésekben foglalt feladatokat a 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet 15. § (7) bekezdése alapján a projektek végső 

kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének megfelelően az 

NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021. 11. 30. napján kelt levelében megerősítette. 

Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021. 12. 23. napján a Végső 

Kedvezményezett/Társulás részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal módosította a 

konzorciumi együttműködési megállapodást, amely útján a PR és szemléletformálási 

feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, és 

lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. 

Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a 

Végső Kedvezményezettet/Társulást. 

 

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs 

eszközök a következők:  

• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése, frissítése 2021. 05. 20-án;  

• Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése; 

• Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése; 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése; 

• Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése; 

• A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése; 
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• Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan; 

• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése; 

• Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése; 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése; 

• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése; 

• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal; 

• A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése. 

 

2021. 12. 31. napjáig elvégzett feladatok: 

• A Kommunikációs (cselekvési) terv frissítésre került 2021. 05. 20-án.  

• A sajtóközlemény tartalma véglegesítésre került, a sajtóközlemény kiküldésre került.  

• Egyeztetésre került az NKOH-val a műszaki tartalom  

 

13./ A Társulás Elnöke a 13/2021. (05 10.) Elnöki számú határozatában az alábbi döntést hozta 

a „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek 

üzemeltetésére vonatkozó szerződés elfogadása” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban: 

Feltételesen jóváhagyta a határozat mellékletét képező az „ÜZEMELTETÉSI 

SZERZŐDÉS a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és 

munkagépek üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú, a Társulás és a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötésre tervezett üzemeltetési szerződést, 

és annak aláírását azzal a feltétellel, hogy a szerződés aláírására csak az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium vagyonelemek projekt zárását megelőző üzemeltetésbe adására 

vonatkozó írásbeli jóváhagyását követően kerülhet sor. 

Az üzemeltetési szerződés megkötésének indokai: 

A hulladékgazdálkodási létesítmények átadása és átvétele a műszaki szakértők és a mérnök 

bevonásával várhatóan 2021. április 21. napján valósult meg, míg a munkagépek sikeres 

átadás-átvételi eljárása 2019. december 09. napján került lebonyolításra. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása a térségben folyamatos, és a begyűjtésre 

kerülő hulladékok feldolgozásig történő ideiglenes tárolására a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről már nem állt rendelkezésre elegendő méretű 

tároló kapacitás. Erre tekintettel az építési tender keretein belül megvalósult, a fentiekben 

felsorolt létesítményeket és a hulladékgazdálkodási tevékenységeket kiszolgáló 

munkagépeket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint a hulladékok 

kezelésének, hasznosításra történő előkészítésének biztosítása érdekében, a 

vagyonkezelésre vonatkozó koncessziós szerződés létrehozására irányuló közbeszerzési 

eljárás lebonyolításáig külön megállapodás alapján szükséges volt üzemeltetésbe adni. 

   

A létesítmények és munkagépek projekt zárását megelőző üzemeltetésbe adására 

vonatkozó kérelmeket a Társulás 2021. április 06. napján küldte meg az NFP-NP Nonprofit 

Kft. részére további ügyintézés céljából.  

Az ITM 2021. 04. 19. napján kelt leveleiben külön-külön jóváhagyta a létesítmények és az 

eszközök használatba vételét. 

 

Az üzemeltetési szerződés aláírása 2021. május 12. napján megtörtént.  
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14./ A Társulás Társulási Tanácsa a 29/2021. (11. 26.) TT. számú határozatában az alábbi 

döntéseket hozta a „Döntés „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és 

munkagépek üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról” tárgyú 

előterjesztéssel kapcsolatban: 

1./ Elfogadta, és jóváhagyta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és 

munkagépek üzemeltetésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási 

koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás részvételre felkért Ajánlattevők körét az alábbiak szerint: 

név:  Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

székhely:  6728 Szeged, Városgazda sor 1. 

adószáma: 25595417-2-06 

KSH azonosító: 25595417-3821-572-06 

Képviseli:  Makrai László ügyvezető igazgató 

2./ Elfogadta, és megfelelőnek tartotta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú 

projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő 

létesítmények és munkagépek üzemeltetésbe történő adása érdekében lefolytatásra 

kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját. 

3./ Elfogadta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen 

megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek 

üzemeltetésbe történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió 

beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban résztvevő 

Bíráló Bizottság tagjainak jelölését, és felkérte Őket a Bíráló Bizottság munkájának 

ellátására. 

Tárgyi közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság összetétele: 

Elnök: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester (szavazati joggal) 

Tagok: Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita munkaszervezet vezető (szavazati joggal) 

Novák Péter az Innozenit Kft. ügyvezetője közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértő (szavazati joggal) 

Molnár Áron polgármester operatív bizottság elnöke (szavazati joggal) 

Tóth Istvánné pénzügyi szakértő (szavazati joggal) 

Dr. Nagymihály Tamás közbeszerzési és jogi szakértelmet adó tag és titkár 

(szavazati joggal) 

4./ Hozzájárult a csatolt dokumentumok alapján a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került 

hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésbe történő adása érdekében 

lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével történő megindításához. 

5./ Felkérte a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás Bíráló 

Bizottsági javaslatát, valamint a Döntéshozó közbeszerzést lezáró döntését terjessze a 

Társulási Tanács elé. 

 

A fenti szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2021. december 31. napjáig nem indult meg. 
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15./ A Társulás Társulási Tanácsa a 30/2021. (11. 26.) TT. számú határozatában az alábbi 

döntéseket hozta a „Döntés a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és 

munkagépek üzemeltetésére vonatkozó szerződés 1. sz. módosításáról” tárgyú 

előterjesztéssel kapcsolatban: 

1./ Változatlan formában jóváhagyta a határozat mellékletét képező, a Társulás és a 

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft között megkötésre tervezett KEHOP-

3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, 

beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésére 

vonatkozó üzemeltetési szerződés 1. sz. módosítását, és felhatalmazta Dr. Botka 

László elnököt annak aláírására. 

2./ Felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-vel, mint szerződő féllel közösen a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 

3/A. § (3) bekezdése alapján kezdeményezze a szerződéses jogviszony Miniszter általi 

jóváhagyását.  

3./ Felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy kezdeményezze a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél mint szerződő félnél, hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet 3/B. § (1) bekezdése alapján kezdeményezze a szerződéses 

jogviszony Hivatal általi jóváhagyását.  

4./ Felkérte a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy a Miniszter, valamint a Hivatal 

szerződéses jogviszony jóváhagyására, vagy elutasítására vonatkozó döntését terjessze 

a Társulási Tanács elé. 

 

Az üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításának indokai: 

A 2021. május 12. napján aláírt üzemeltetési szerződés 2.1. pontja alapján a szerződés 

2021. december 31. napjáig került megkötésre azzal, hogy amennyiben a szerződés 

tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés hatályba 

lép, úgy a szerződés automatikusan hatályát veszti. 

 

Tekintettel arra, hogy a 29/2021. (11. 26.) TT. számú határozat szerinti közbeszerzési 

eljárás lebonyolítását követően a koncessziós szerződés megkötésére várhatóan 2021. 

december 31. napjáig nem fog sor kerülni, továbbá, hogy a koncessziós szerződés hatályba 

lépésének feltétele a szerződéses jogviszony létrehozását követően, a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium jóváhagyása, valamint arra, hogy a koncessziós szerződés a 45 napos 

ügyintézési határidőt figyelembe várhatóan 2022. I. félévében léphet hatályba, ezért a 

2021. május 12. napján kötött üzemeltetési szerződés módosítása vált szükségessé. 

 

Az üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításával a szerződés hatálya a szerződés 2.1. pontja 

alapján az alábbiak szerint módosult: 

 

„2.1. Felek a jelen szerződést 2022. június 30. napjáig kötik azzal, hogy jelen szerződés 

automatikusan hatályát veszti a jelen szerződés tárgyában lefolytatásra kerülő sikeres 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő koncessziós szerződés hatályba 

lépésével.” 
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Az üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításának aláírása 2021. december 06. napján 

megtörtént, a szerződésmódosítás jóváhagyatási folyamata 2021. évben nem zárult le. 

 

 

A Társulás 2021. évben törvényi kötelezettségeit teljesítette, pályázatai fenntartási 

kötelezettségének eleget tett. Konzorciumi partnerként támogatta a folyamatban lévő pályázat 

eljárásait, közreműködött a szükséges adatszolgáltatások benyújtásában, és dokumentációk 

összeállításában. 

 

Fizetési kötelezettségeinek eleget tett, és tagjait folyamatosan tájékoztatta a működés kapcsán 

szükséges feladatokról, kötelezettségvállalásokról, melyekhez minden esetben tanácsi vagy elnöki 

határozat is kapcsolódott. 

 

Szeged, 2022. április 27. 

 

 

      Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 


















































































































































































































































