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1. sz. ELŐTERJESZTÉS 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. január 25-i ülésére 

 
a lejárt és folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés 

óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló jelentés tárgyában 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A veszélyhelyzet még tart, de tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány a 307/2021.(VI.5.) Korm. 
rendeletében arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a 
települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek 
bizottsága feladat-és hatáskörét maga gyakorolja. 
 
A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása az alábbiak szerint történt 
meg: 
 
110/2015. (IV. 28.) Korábban az általános iskola speciális tagozataként üzemelő iskola 

udvarának megtisztítása és folyamatos rendben tartása (határidő: 

folyamatos) 
A végrehajtás operatív felelőse Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző és 

 Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője. 

 
A BÖKK NKft. által a korábban általános iskola speciális tagozataként 
üzemelő iskola udvarának folyamatos rendben tartása szükség szerint 
megtörtént. 

 
111/2015. (IV. 28.) Bácsalmás, gr. Széchenyi u. 84. szám alatti önkormányzati ingatlan 

karbantartása, hasznosítása (1. pont: BÖKK Nkft. felkérése az ingatlan folyamatos 

karbantartására) 

A végrehajtás operatív felelőse Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője 
 és Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző. 

 
Az ingatlan rendben tartása szükség szerint történik. 

 
293/2015. (XI. 24.) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása (folyamatos 

határidő a 4. pontra a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
teljesítésének ellenőrzésére) 
A végrehajtás operatív felelőse Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző. 

 
A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése – különös 
tekintettel a zöldfelület-kezelésre és a szemételtakarításra – 
negyedévente a hivatalunk által ellenőrzésre került. Az ellenőrzés után a 
feljegyzés az üzemeltető részére megküldésre került. 
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298/2015. (XI. 24.) Szennyvízcsatornázás projekthez kapcsolódó esélyegyenlőségi 

célkitűzések megvalósítása [b) pont: mozgáskorlátozottak szennyvíz-

csatorna rákötésének támogatása az ingatlanon belüli földmunkák 
elvégeztetésével – határidő: folyamatos] 

A végrehajtás operatív felelőse Kerényi Tamás beruházási ügyintéző. 

 
A lakosság részéről igénybejelentés nem érkezett. 

 
276/2016. (XII. 14.) Korábban megépült szennyvízcsatornára történő utólagos rákötések 

támogatása (3. pont: a polgármester felhatalmazása arra, hogy utólagos beszámolási 

kötelezettség mellett a jövőben jelentkező, a korábban megépült szennyvízcsatornára 
utólagos rákötések támogatásában méltányosságot gyakoroljon és a támogatási 
szerződéseket az érintettekkel megkösse és a kifizetéseket 100.000,- Ft/ingatlan 
összegben teljesítse) 

A végrehajtás operatív felelőse Kerényi Tamás beruházási ügyintéző. 

 
A lakosság részéről igénybejelentés nem érkezett. 

 
245/2018. (IX. 25.) Tájékoztató a Templom Parkban lévő fák állapotának fásítási 

munkacsoport által elvégzett felméréséről (szakember véleményének 

kikérése, illetve az állapotfelmérésben rögzített feladatok erőforrások 
függvényében való folyamatos végrehajtása) 

A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző. 

 
Az állapotfelmérésben rögzített feladatokat a BÖKK Nkft. rendelkezésre 
álló eszközei, anyagi és humán erőforrásai felhasználásával az ésszerű 
munkaszervezés szempontjainak figyelembe vételével folyamatosan 
végzi. 

 
98/2019. (IV. 30.) Bácsalmás forgalmi rendjének felülvizsgálata (folyamatos határidő a 

határozat II.4., II.12., III., IV. és V. pontjainál)  
A végrehajtás operatív felelőse Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző és 

 Kiss Balázs Sándor pályázati referens (a pályázatok figyelemmel kísérésére). 

 
II.4.: A karbantartás folyamatos. 
II.12.: A központi forrás beszerzésének lehetőségeit folyamatosan 

figyeljük. 
III.: A problémák felmerültével egyidejűleg azok korrigálása a 

lehetőségekhez mérten folyamatos. 
IV.: A jogkövető magatartás ellenőrzése folyamatos. 
V.: A feladatok előkészítése és végrehajtása a lehetőségekhez 

mérten folyamatos. 
 
201/2019. (VII. 11.) A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a VP6-19.2.1-32-3-17 kódszámú felhívásra benyújtott, 
1944580944 projekt azonosító számú LEADER pályázatának 
előfinanszírozása (3 341 590 Ft visszatérítendő támogatás visszafizetése 

2020.03.31-ig, 2021. januári jelentés: „Az eszközbeszerzés részben megtörtént, az 
elszámolás benyújtásra került, amelyet még nem bíráltak el. 2021-ben laptop és 
nyomtató vásárlására kerül sor. Ennek elszámolását követően kerülhet sor a 
támogatás visszafizetésére. 2021.06.havi jelentés: A projekt elszámolása 
folyamatban van, a támogatási összeg még nem érkezett meg a számlára.”) 

A végrehajtás operatív felelőse Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője. 

 
A pályázat elszámolása folyamatban van, a támogatási összeg 
visszafizetése 2022. első félévében megtörténik. 

  



3 

289/2019. (X. 31.) A Bácsalmási Németek Egyesülete LEADER térségek közötti 
együttműködés c. pályázatának előfinanszírozása (5 170 335 Ft 
visszatérítendő támogatás visszafizetése 2020.04.30-ig, az egyesület 
2021.02.19-én az 5 170 335 Ft-os visszatérítendő támogatásból 4 961 816 Ft-ot 
visszafizetett, fennálló tartozás: 208 519 Ft.) 

A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs pályázati ügyintéző. 

 
A támogatott szervezet még nem fizette ki a fennálló maradvány tartozást. 

 
146/2020. (VI. 04.) Polgármesteri határozat – a Bácsalmási PVSE centerpálya 

világításának kiépítésére irányuló támogatási kérelmének 
elbírálásáról 

42/2021. (II. 23.) Polgármesteri határozat – Bácsalmási PVSE kérelme a 146/2020. (VI. 
04.) Bácsalmás v. öh. – polgármesteri határozattal biztosított 
visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének 
meghosszabbítása iránt (1 M Ft támogatás visszafizetése legkésőbb 

2021.03.15-ig, a fennmaradó 4 224 093 Ft támogatás visszafizetése legkésőbb 
2021.06.30-ig, 2021.09.havi jelentés: A visszafizetési határidő eredménytelenül 
telt el. A Sportegyesület vezetősége szóban kezdeményezte a visszafizetési 
határidő meghosszabbítását, azzal, hogy 1 M Ft visszafizetése legkésőbb 
2021.12.31.-ig, a fennmaradó támogatás visszafizetése pedig legkésőbb 
2022.03.31.-ig megtörténik.) 

A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző. 
 

A sportegyesület elnöksége szóbeli kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
visszatérítendő támogatás visszafizetését a 2022. március 31-i határidőig 
megkezdik és folyamatosan, részletekben teljesítenek. 

 
266/2020. (X. 27.) Az INTERREG-IPA pályázat előfinanszírozásáról szóló 296/2019. (X. 

31.) Bácsalmás v. öh. jelölésű határozattal biztosított visszatérítendő 
támogatás visszafizetési határidejének módosítása (a 10 M Ft-os 

visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítása 
2021.03.31-ig, 2021.04.havi jelentés: „Előkészítés alatt áll kompenzációs 
szerződés kötése, amelyben a kölcsönadott összeg ellentételezéseként 
bevételeket enged át a BÖKK Nkft.”. A 99/2021.(V.20.) B.v.öh.-polg.hat. szerint 
kompenzációs megállapodás alapján földalapú támogatásból kompenzálva 
2021.05.20-ig: 4 212 821 Ft, BÖKK fennálló tartozása: 5 787 179 Ft, amely 
2021.XII.31-ig kompenzálandó földalapú támogatásból) 

A végrehajtás operatív felelőse Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője, 
 valamint Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
A 99/2021. (V. 20.) Bácsalmás v. öh. – polgármesteri határozat alapján a 
kompenzációs megállapodás megkötése megtörtént. A tartozás a 
kompenzációs megállapodás alapján elszámolásra került. 

 
295/2020. (XI. 24.) Polgármesteri határozat – a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület 

anyagi támogatása a „Felső-Bácskai helyi termékek 
megismertetésének, értékesítésének lehetőségeinek módszerei” 
című VP6-19.3.1-17 pályázatának megvalósítása érdekében II. 
(2021.06.30-ig bruttó 11 084 956 Ft visszatérítendő támogatás biztosítása, 
2021.09.havi jelentés: „Az összeg visszafizetése még nem történt meg, mert az 
egyesület még nem kapta meg a MÁK-tól a támogatást.”) 

A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs Sándor pályázati referens. 

 
A támogatott szervezet 2021 júniusában beadta kifizetési kérelmét az 
Irányító Hatóság felé, kifizetés még nem érkezett; ennek megtörténte után 
utalja a fennálló tartozás összegét. 
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309/2020. (XII. 15.) Polgármesteri határozat – a Képviselő-testület 2021. évi 
munkatervének és jogalkotási programjának megállapítása 

 

A 2021. évi munkaterv és jogalkotási program végrehajtása megtörtént. 
 
64/2021. (III. 30.) Polgármesteri határozat – Bácsalmás Város Önkormányzata 2021. 

évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
A végrehajtás operatív felelőse Kerényi Tamás beruházási ügyintéző. 

 
A közbeszerzési tervben foglalt fejlesztés (üzemcsarnok építés) 
beszerzése folyamatban van. 

 
126/2021. (VI. 3.) Polgármesteri határozat – a Bácsalmási Mentő Alapítvány részére a 

VP-6-19.2.1.-32-2-17 „Nonprofit szervezetek ismertségét, céljai 
elérését szolgáló fejlesztések megvalósítása” című pályázathoz a 
105/2020. (IV. 2.) Bácsalmás v. öh. – polgármesteri határozattal 
biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének 
meghosszabbításáról (2 499 976 Ft visszatérítendő támogatás visszafizetése 

2021.12.31-ig) 
A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs Sándor pályázati referens. 

 
A támogatott szervezet 2021 októberében beadta kifizetési kérelmét az 
Irányító Hatóság felé, kifizetés még nem érkezett; ennek megtörténte után 
utalja a fennálló tartozás összegét. 

 
141/2021. (VI. 29.) Bácsalmási Tanuszoda létesítmény jegyárainak megállapítása 

A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző. 

 
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 
érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) 
Korm. rendeletben előírt önkormányzati díjemelési tilalom a 2021. évi 
XCIX. törvény 147.§ (1) bekezdése alapján 2022. június 30. napjáig 
meghosszabbításra került. A jegyárak emelése így – a veszélyhelyzet 
függvényében – leghamarabb 2022. július 1. napjától lesz lehetséges. 

 
178/2021. (IX. 28.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 

kiírása (2. pont: 1,5 M Ft-os keretösszeg tervezése a 2022. évi költségvetésben) 

A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
Az ösztöndíj pályázat anyagi fedezetére 1,5 M Ft a 2022. évi 
költségvetési tervezetben szerepel. 

 
196/2021. (X. 27.) Civil szervezetek támogatása 

A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A támogatott civil szervezetekkel a megállapodás aláírása és a támogatás 
folyósítása megtörtént. 

 
207/2021. (X. 27.) Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság eszközfejlesztési 

pályázatának előfinanszírozása (2,7 M Ft visszatérítendő támogatás 

visszafizetése 2021.12.31-ig) 
A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 

A visszafizetés 2021. december 13-án megtörtént. 
 
241/2021. (XII. 14.) A Bácsalmás belterület 1716/12 helyrajzi számú iparterületi 

parcellára vonatkozó vételi jogot alapító megállapodás megkötése 
A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző. 

 
A vételi jogot alapító megállapodás aláírása megtörtént, a vételi jog 
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ingatlan-nyilvántartási bejegyzése folyamatban van. 
 
242/2021. (XII. 14.) Csauscher-ház fűtési rendszer felújítása 

A végrehajtás operatív felelőse Kerényi Tamás beruházási ügyintéző. 

 
A Csaucher-ház fűtési rendszerének felújítási munkálatai 2020. december 
30-án elkészültek. A rendszer megfelelően üzemel. 

 
245/2021. (XII. 30.) TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00024 kódszámú, „Üzemcsarnok létesítése a 

bácsalmási iparterületen” elnevezésű projekt építőipari kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eljárási rendjének és 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációjának 
elfogadása 

A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán projektasszisztens. 

 
A közbeszerzési eljárás keretében az ajánlati felhívás 2022. január 5. 
napján a Közbeszerzési Értesítőben megjelent, az ajánlattételi határidő 
2022. január 21. napja. 

 
246/2021. (XII. 30.) Az RRF-1.1.2-2021 kódszámú, "Bölcsődei nevelés fejlesztése" 

elnevezésű pályázati felhíváson való indulási szándék és a pályázat 
alapadatainak elfogadása 

A végrehajtás operatív felelősei Száhl Imre és Bakos Zoltán pályázati referensek, 
 valamint Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető. 

 
A bölcsőde építésére vonatkozó pályázati kérelem EPTK felületen való 
rögzítése és elektronikus úton beküldése 2022.01.05-én megtörtént. A 
pályázat a következő azonosító számot kapta: RRF-1.1.2-21-2022-00089. 

 
249/2021. (XII. 30.) Az 545540 azonosító számon igényelt "Kossuth utca útfelújítása" 

elnevezésű projekt közbeszerzési tanácsadói tevékenység 
elvégzésére szolgáltató kiválasztása és megbízási szerződés 
elfogadása 

A végrehajtás operatív felelőse Bakos Zoltán pályázati referens. 
 

Az ajánlattevők értesítése megtörtént a testületi határozat szerint. A 
nyertes ajánlattevők (közös ajánlat volt) részére megküldtük a megbízási 
szerződés tervezetét átnézésre, egyeztetésre, bankszámlaszámot kell 
pótolni rajta. Ezután a szerződés megköthető. További szolgáltatók 
kiválasztása a következő rendes ülésen várható (tervező, műszaki ellenőr 
kiválasztás). 

 
250/2021. (XII. 30.) Szolgáltató kiválasztása a TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhíváshoz 
Projekt-előkészítő tanulmány készítéséhez 

A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs Sándor pályázati referens. 
 

A szerződésminta elkészítése és elfogadása megtörtént, a 
szerződéskötés postai úton folyamatban van. 

 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a képviselő-testületi határozatok időrendi sorrendben 
megtalálhatók a www.bacsalmas.hu honlap ÖNKORMÁNYZAT/HATÁROZATOK 
menüpontjában. 
 
Fentiek alapján kérem a tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és a 
következő határozati javaslatot az Mötv. 47. § (2) bekezdés alapján, egyszerű többséggel 
elfogadni. 
 

http://www.bacsalmas.hu/
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Határozati javaslat 

 
……/2022. (I. 25.) Bácsalmás v. öh.  
 
Jelentés a lejárt és folyamatos határidejű határozatok  
végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés 
óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről  Határozat 
 

1. Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a lejárt és folyamatos határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztés és a jelen határozat 
melléklete szerint elfogadja.  

 
2. A Képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadja  

a) a 2021. december 7-e és 2022. január 10-e között eltelt időszakban 
átruházott hatáskörben hozott, szociális ellátást érintő döntésekről szóló, 
valamint 

b) a Humánpolitikai Bizottság által 2021. november 16-a és 2022. január 
10-e között eltelt időszakban átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló 

beszámolókat. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 
  2. Patocskai Ibolya jegyző, általa az önkormányzati hivatal  

osztályvezetői 
 
A Képviselő-testület nem kéri jelenteni a határozatban foglaltak 
végrehajtásának megtörténtét. 

 
Bácsalmás, 2022. január 12. 
 
 
 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 
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1. melléklet az 1. sz. előterjesztéshez 
 

Bácsalmás Város Polgármesterétől 
 
 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. január 25-i soros ülésére 

 
Beszámoló 

az átruházott hatáskörök 2021. december 7-e és 2022. január 10-e között  
eltelt időszakban történő gyakorlásáról  

 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. §-ának (4) 
bekezdése teszi lehetővé, hogy a Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását átruházza 
a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására.  
 
A Képviselő-testület a szociális ellátást érintő rendeletében engedett át jogosultságot. Az 
átruházott hatáskörben hozott döntések típusát és számát az alábbi táblázat mutatja be:  
 

A hatáskör gyakorlásának 
jogalapja 

A hatáskör megnevezése 

A döntések száma a hatáskör 
gyakorlója szerint 

Humánpolitikai 
Bizottság 

polgár-
mester 

A szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet 4. § (2) a) 

települési támogatás  98 

A szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet 4. § (2) b) 

köztemetés elrendelése  3 

A szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet 4. § (2) c) 

döntés a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen felvett 
települési támogatás 
megtérítésének elengedé-
séről vagy részletekben 
történő megfizetéséről  

 − 

A szociális ellátásokról szóló 
4/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet 4. § (3) 

Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetőjének 
döntését vitató kérelmek 
elbírálása 

–  

 
Bácsalmás, 2022. január 12. 
 
 
 
 
 

Németh Balázs 
polgármester 

 
 



2. melléklet az 1. sz. előterjesztéshez 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának 
         Humánpolitikai Bizottsága 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. január 25-i soros ülésére 

 
Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság által 

2021. november 16-a és 2022. január 10-e között eltelt időszakban 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bácsalmás Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága  a 2021. december 6-i zárt ülésén az 
alábbiak szerint döntött átruházott hatáskörben:  
 
44/2021. (XII. 6.) HPBh 
 
H. Éva lakásbérleti  
szerződésének meghosszabbítása  Határozat 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága H. Éva, 
……………………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződését 
Bácsalmás Önkormányzat Polgármesterének 19/2020. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelete alapján meghosszabbítja 2024. október 14-ig. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
 
Operatív felelős: Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző 
 
A határozatról értesül:  
- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 
  2. Patocskai Ibolya jegyző 
  3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető 
  4. Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző  
- levélben: 1. kérelmező 

 
45/2021. (XII. 6.) HPBh 
 
F. Gergelyné lakásbérleti  
szerződésének meghosszabbítása  Határozat 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága F. Gergelyné 
……………………………... szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződését 
Bácsalmás Önkormányzat Polgármesterének 19/2020. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelete alapján meghosszabbítja 2024. október 14-ig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
 
Operatív felelős: Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési  ügyintéző 
 
A határozatról értesül:  
- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 
  2. Patocskai Ibolya jegyző 
  3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető 
  4. Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző  
- levélben: 1. kérelmező 

 
Bácsalmás, 2022. január 12. 
 
 

Légrádi Mária s.k. 
bizottsági elnök 


