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Véleményező Bizottság:     Témafelelős: Prikidánovics Antal 

Jogi és Ügyrendi Bizottság                                    Melléklet: 1 db 

Tárgyalás módja 

Nyílt ülés  

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű többség 

 

…… sz. előterjesztés 

 

Bácsalmás Város Képviselő-testületének 

2022. június 28-i soros ülésére 

 

Bácsalmási Rendőrőrs beszámolója a közrend, közbiztonság 2021. évi helyzetéről  

tárgyban 

 

 

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." 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 238/2021. (XII.14.) Bácsalmás v. 

öh. határozatával jóváhagyta, a Képviselő-testület 2022. évi munkatervét és jogalkotási 

programját. 

A 2022. évi májusi soros ülés napirendjén szerepelt a közrend, közbiztonság 2021. évi 

helyzetéről szóló beszámolók megvitatása is.  

 

A Bácsalmási Rendőrőrs beszámolója a rendőrség kérésére a képviselő-testület júniusi 

ülésének napirendjén szerepel. 

A rendőrőrs által elkészített beszámoló az előterjesztés melléklete. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bácsalmási Rendőrőrs közrend 

és közbiztonság 2021. évi helyzetéről készített beszámolóját megvitatni és az alábbi határozati 

javaslatot egyszerű többséggel [Mhötv. 47. § (2) bekezdés alapján] elfogadni szíveskedjék. 

 

  

  



Határozati javaslat 

 

Tárgy:  Bácsalmási Rendőrőrs beszámolója a közrend, közbiztonság 2021. évi helyzetéről  

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmási Rendőrőrs közrend és 

közbiztonság 2021. évi helyzetéről készített beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal,  

Felelős: Németh Balázs polgármester 

Operatív felelős: Prikidánovics Antal osztályvezető 

 

A határozatról értesül kivonattal:  

- Németh Balázs polgármester 

- Patocskai Ibolya jegyző 

- Bajai Rendőrkapitányság 

- Bácsalmási Rendőrőrs 

- Prikidánovics Antal osztályvezető 

 

Bácsalmás, 2022. június 14. 

 

 

 

 Németh Balázs  

 polgármester 

  



 
Kísérőlap 

[SZMSZ 20.§ (1)-(3) bek.] 
 

Az előterjesztés tárgya: Bácsalmási Rendőrőrs beszámolója a közrend és a közbiztonság 2021. évi 
helyzetéről  

 
Képviselő-testületi ülés dátuma: 2022. június 28. 

 

a) az előterjesztés készítőjének nyilatkozata: 

- az érintett jogszabályok rendelkezéseit, a vonatkozó szakmai előírásokat, a szabványokat 
és egyéb előírásokat a legjobb tudásom szerint betartottam. 

Prikidánovics Antal (név) ……………………………………(aláírás) 

 

b) az előterjesztés szakmai ellenőrzésre leadás időpontja: 2022. 06. 15. 

c) a szakmai ellenőr nyilatkozata:  

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

d) az előterjesztés törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja: 2022. 06. 15. 

e) az SZMSZ 20.§ (1)-(4) bekezdés betartása ellenőrzésének eredménye: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................... 

f) a jegyző nyilatkozata a törvényességi felülvizsgálat eredményéről, illetve annak elmaradásáról 

kellő idő hiányában: 

………………………………………………………...............……………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Bácsalmás, 2022. június 15. 

 

 

 Patocskai Ibolya 
 jegyző 

 


























































