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1. sz. ELŐTERJESZTÉS 
Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. június 28-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 jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) 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 és folyamatos határidejű határozatainak végrehajtása az alábbiak 
szerint történt meg: 
 
129/2014. (V. 27.) BAJAVÍZ Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának, 2014. évi üzleti 

tervének elfogadása, továbbá az ügyvezető prémiummértékének 
meghatározása (folyamatos határidő az 5. pontnál a Bajavíz Kft. általi 
selejtezésen való részvételre a használható eszközök önkormányzat részére 
történő rendelkezésre bocsátása érdekében) 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
Nem történt selejtezés 2021. évben. 

 
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. 

 
Az iskola udvarának folyamatos rendben tartása megtörtént a Bácsalmási 
Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. által. 

 
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. 

 
A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
folyamatosan karbantartja az ingatlant. 

 
256/2015. (IX. 29.) Bácsalmási műemlék jellegű épületek felmérése (folyamatos határidő a 

2. pontra: a Csauscher-ház és Ulrich-palota felújítása érdekében a TOP 
források figyelemmel kísérése) 

A végrehajtás operatív felelőse Kerényi Tamás beruházási ügyintéző. 

 
Továbbra sem áll rendelkezésre az épületegyüttes felújítására vonatkozó 
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pályázati kiírás, valamint továbbra sincs a hasznosításra/az épület 
funkciójára vonatkozó ötlet, mely a pályázati lehetőségek keresésekor 
alapvető szempont. 

 
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 teljesítésének 
szükség szerinti, de minimum negyedévenkénti ellenőrzése – különös 
tekintettel a zöldfelület kezelésre és a hulladéklerakásra – megtörtént. 

 
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. 

 
Jelenleg nincs újabb bekötési igény. 

 
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, a támogatási 
szerződéseket az érintettekkel megkösse és a kifizetéseket 100.000,- Ft/ingatlan 
összegben teljesítse) 

A végrehajtás operatív felelőse Kerényi Tamás beruházási ügyintéző. 

 
Támogatási igény hiányában támogatási szerződés megkötésére nem 
került sor. 

 
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. 

 
A feladatok végrehajtása a rendelkezésre álló erőforrások függvényében 
folyamatosan történik. 

 
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, a tükör felállításra került. 
 
II.12. A központi forrás beszerzésének lehetőségeit folyamatosan 

figyeljük, nem volt releváns pályázat. 
 
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 
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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 visszatérítendő támogatás visszafizetése 2022. május 19-én 
megtörtént. 

 
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.” 2022.01.havi jelentés: „A 
sportegyesület elnöksége szóbeli kötelezettséget vállalt arra, hogy a visszatérítendő 
támogatás visszafizetését a 2022. március 31-i határidőig megkezdik és folyamatosan, 
részletekben teljesítenek.”) 

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

 
A visszafizetési kötelezettség teljesítésére a mai napig nem került sor. 

 
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, 2022.01.havi 
jelentés: „A támogatott szervezet 2021 júniusában beadta kifizetési kérelmét az Irányító 
Hatóság felé, kifizetés még nem érkezett; ennek megtörténte után utalja a fennálló 
tartozás összegét.”) 

A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs Sándor pályázati referens. 

 
Az egyesület 2022. február 15-én visszafizette a tartozását. 

 
97/2021. (V. 3.) Polgármesteri határozat – a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület 

anyagi támogatása a „Felső-bácskai helyi termékek 
megismertetésének, értékesítési lehetőségeinek módszerei” című 
VP6-19.3.1-17 pályázatának megvalósítása érdekében – II. 
kiegészítés (1 581 559 Ft visszatérítendő támogatás biztosítása 2021.09.30-ig) 

A végrehajtás operatív felelőse Skropkó Adrián pályázati referens. 

 
Az egyesület 2022. február 15-én 561 Ft híjával visszafizette a tartozását. 

 
25/2020. (I. 28.) A Bácsalmási Német Önkormányzat anyagi támogatás iránti kérelme 

a „Backnang Emlékkút létrehozása” c. VP-pályázatának 
finanszírozása érdekében (5 999 998 Ft visszatérítendő támogatás biztosítása 

2021. május 6-i visszafizetési határidővel) 
118/2021. (V. 25.) Polgármesteri határozat – a Bácsalmási Német Önkormányzat 

részére a „Backnang emlékkút létrehozása” c. VP pályázathoz a 
25/2020. (I. 28.) Bácsalmás v. öh. jelölésű határozattal biztosított 
visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének 
meghosszabbítása (végelszámolási határidő: 2021.12.31.) 

A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs Sándor pályázati referens és Horváth István Attila PBÜ 
osztályvezető. 

 
A Bácsalmási Német Önkormányzat 2021. augusztus 8-án visszafizette a 
visszatérítendő támogatást. 
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154/2021. (VII. 19.) A Bácsalmási Németek Egyesületének LEADER térségek közötti 
együttműködés c. pályázatának előfinanszírozása 
(rendezvényszervezések) (2 516 361 Ft visszatérítendő támogatás biztosítása 

2022. április 30-i visszafizetési határidővel) 
A végrehajtás operatív felelőse Skropkó Adrián pályázati referens. 

 

2021. októberében benyújtásra került a kifizetési kérelem, helyszíni 
szemlére várnak, utána kapják meg az összeget. 

 
164/2021. (VIII. 25.) Úthálózat karbantartás támogatása (elszámolási határidő: 2022.05.31.) 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 
 

Az elszámolás megtörtént. 
 
30/2022. (II. 4.) A Bácsalmási PVSE visszatérítendő támogatás nyújtására irányuló 

támogatási kérelmének jóváhagyása (6 M Ft visszatérítendő támogatás 

nyújtása 2022.03.31-ig) 
A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző. 

 

A támogatás rendelkezésre bocsátása megtörtént, visszafizetésre a mai 
napig nem került sor. 

 
110/2022. (V. 12.) Szállító kiválasztása gépjárműbeszerzéshez az Agrárminisztérium 

által kiírt „Mezőőri őrszolgálatok fejlesztése” elnevezésű nyertes 
pályázat keretén belül 

A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs Sándor pályázati referens. 
 

A szerződéskötés, a megrendelés és az előlegfizetés megtörtént. 
 
111/2022. (V. 12.) Árajánlatadók kiválasztása a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00021 

azonosítószámú, „Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 
épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat keretén belül 
nyílászárócserével kapcsolatos építészeti kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése tárgyában 
142/2022. (V. 31.) Szolgáltató kiválasztása a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00021 

azonosítószámú, „Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 
épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat keretén belül, 
nyílászárócserével kapcsolatos építészeti kiviteli tervdokumentáció 
elkészítéséhez 

A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs Sándor pályázati referens. 

 
A szerződéskötés megtörtént. 

 
112/2022. (V. 12.) Az 545540 azonosító számon igényelt "Kossuth utca útfelújítása" 

elnevezésű projekt építőipari kivitelezőjének kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevő kiválasztása 

A végrehajtás operatív felelőse Bakos Zoltán István pályázati referens. 

 
Az ügyben a 2 nyertes ajánlattevővel (közös ajánlat volt) 2022.06.07-én 
megtörtént a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötése. A 
munkaterület átadása kb. 2 héten belül várható. 

 
113/2022. (V. 12.) A Bácsalmási Tanuszoda vagyonkezelésre, üzemeltetésre történő 

átadása 
A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A sportért felelős államtitkár részére a kérelmet megküldtük. 

 
114/2022. (V. 12.) A bácsalmási 0212/38 és 0212/39 helyrajzi számú földrészletek 

(Halmos) határrendezésének ingatlan-nyilvántartási bejegyzése 
A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző. 

 
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés megtörtént. 
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115/2022. (V. 12.) TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00024 kódszámú, „Üzemcsarnok létesítése a 

bácsalmási iparterületen” elnevezésű projekt építőipari kivitelező 
kiválasztására irányuló megismételt közbeszerzési eljárás 
eredményének kihirdetése és elfogadása 

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

 
A kivitelezési szerződést megkötöttük, a vállalkozó 2022. június 10. 
napján átvette a munkaterületet. 

 
116/2022. (V. 12.) A Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. új könyvvizsgáló 

személyének jóváhagyása 
A végrehajtás operatív felelőse Szakola Zoltán hatósági ügyintéző. 

 
A Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t a döntésről értesítettük. 

 
117/2022. (V. 12.) A Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. üzletrészének 

megvásárlása 
A végrehajtás operatív felelőse Szakola Zoltán hatósági ügyintéző. 

 
A Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t a döntésről értesítettük. 

 
136/2022. (V. 31.) A 2022-2023-as nevelési év óvodai csoportszámának és álláshely 

számának meghatározása 
A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A határozatban foglaltaknak megfelelően került meghatározásra a 
2022/2023-as nevelési év óvodai csoport és álláshely száma. 

 
137/2022. (V. 31.) Tanuszoda homokszűrő tartályának karbantartása 

A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírása folyamatban van. 

 
138/2022. (V. 31.) Bácsalmási Németek Egyesülete pályázatának előfinanszírozása 

A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A határozatban foglaltakról a Bácsalmási Németek Egyesületének 
értesítése és a támogatási szerződés megkötése megtörtént, az átutalás 
folyamatban van. 

 
139/2022. (V. 31.) A Bácsalmási Horvát Önkormányzat játszótér-felújítási LEADER 

pályázatának előfinanszírozása 
A végrehajtás operatív felelőse Skropkó Adrián pályázati referens és 

 Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
A megállapodás megkötése folyamatban van, néhány eleme még 
tisztázandó. Az előfinanszírozás a forrás rendelkezésre állásakor 
megtörténik. 

 
141/2022. (V. 31.) Árajánlatadók kiválasztása a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 - 

Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” című pályázat keretén belül 
tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítására 

A végrehajtás operatív felelőse Skropkó Adrián pályázati referens. 

 
Az árajánlatkérések még nem kezdődtek meg, mivel a Magyar 
Államkincstártól választ várunk a tételek paramétereivel kapcsolatban. 
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143/2022. (V. 31.) RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása 
Bácsalmáson” elnevezésű támogatott projekt szakmai-műszaki 
tartalmáról, költségvetéséről, megvalósításában közreműködő 
személyek kijelöléséről, a tervezői szolgáltatásra árajánlatot adó 
szervezetek kijelölése 

A végrehajtás operatív felelőse Száhl Imre pályázati referens. 

 
A tervezői szolgáltatás kiválasztási eljárása 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. 
 

Határozati javaslat 
 
……/2022. (VI. 28.) 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 2022. május 17-e és 2022. június 13-a között eltelt időszakban 
átruházott hatáskörben hozott, szociális ellátást érintő döntésekről szóló, 
valamint 

b) a Humánpolitikai Bizottság által 2022. április 12-e és 2022. június 13-a 
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. június 14.  
 
 
 
 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 
  

http://www.bacsalmas.hu/
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1. melléklet az 1. sz. előterjesztéshez 
 

Bácsalmás Város Polgármesterétől 
 
 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. június 28-i soros ülésére 

 
Beszámoló 

az átruházott hatáskörök 2022. május 17-e és 2022. június 13-a 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  32 

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

köztemetés elrendelése  – 

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. június 14. 
 
 
 
 
 

Németh Balázs 
polgármester 
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2. melléklet az 1. sz. előterjesztéshez 

 
 
 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának 
         Humánpolitikai Bizottsága 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. június 28-i soros ülésére 

 
Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság által 

2022. április 12-e és 2022. június 13-a között eltelt időszakban 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bácsalmás Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2022. május 23-i zárt ülésén 
az alábbiak szerint döntött átruházott hatáskörben:  
 
43/2022. (V. 23.) HPBh 
 
A Bácsalmás, Táncsics u. 70-72. fsz. 5. szám alatti  
bérlakás bérletére beérkezett pályázatok elbírálása  Határozat 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága úgy határoz, 
hogy Bácsalmás Önkormányzat Polgármesterének 19/2020.(XII.16.) 
önkormányzati rendelete alapján N. Andrea részére bérbe adja a Bácsalmás, 
Táncsics u 70-72. fsz. 5. szám alatti ingatlant 2022. június 1-től, 2023. május 
31-ig 27.040,- Ft/hó bérleti díjért, 390 000 Ft kaució megfizetése mellett. 
 

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

 
Bácsalmás, 2022. június 14. 
 
 
 
 
 

Légrádi Mária s.k. 
bizottsági elnök 

 


