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1. sz. ELŐTERJESZTÉS 
Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. szeptember 27-i ülésére 
 

a lejárt 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: 
 
22/20221. (II. 1.)  Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének 

jóváhagyására (tájékoztatás a szabadság igénybevételéről) 

 
A szabadság igénybevétele időarányosan megtörtént. 

 
140/2022. (V. 31.) Bácsalmási székhelyű civil szervezetek támogatása (támogatási 

szerződések megkötése, támogatások folyósítása) 
A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A támogatott civil szervezetekkel a támogatási szerződés megkötése és a 
támogatás folyósítása megtörtént. 

 
151/2022. (VI. 28.) Ösztöndíj pályázati felhívás a Hunyadi János Gimnázium diákjainak 

támogatására (pályázati felhívás közzététele) 
A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 

 
152/2022. (VI. 28.) 2021. évben működési támogatásban részesült szervezetek 

elszámolása (az Ízes Bácska Hagyomány- és Ízőrző Egyesület és a Petőfi VSE 

asztaliteniszezői részére biztosított 2021. évi működési támogatás 
felhasználásának elszámolási határideje: 2022.06.30.) 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
Az elszámolás megtörtént. 

 
154/2022. (VI. 28.) Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
A pályázat benyújtása megtörtént, jelenleg „Elbírálás alatt” státuszú. 
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155/2022. (VI. 28.) Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság visszatérítendő 
támogatása (támogatási szerződés aláírása és a támogatás kiutalása) 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
A szerződés aláírása és a támogatás kiutalása megtörtént. 

 
156/2022. (VI. 28.) Városi kitüntető címek és díjak adományozása 

A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A városi kitüntető címek átadása 2022. augusztus 20-án megtörtént. 

 
157/2022. (VI. 28.) B. Benjámin Bácsalmás, Táncsics M. u. 70-72. I. em. 7. számú 

ingatlanra vonatkozó szolgálati lakás iránti kérelmének elbírálása 
A végrehajtás operatív felelőse Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző. 

 
A lakásbérleti szerződés megkötése megtörtént. 

 
158/2022. (VI. 28.) H. Mihály Bácsalmás, Táncsics Mihály utca 70-72. II. em. 10. szám 

alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása 
A végrehajtás operatív felelőse Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző. 

 
A lakásbérleti szerződés meghosszabbítása megtörtént. 

 
161/2022. (VII. 15.) Bácsalmás weboldalának módosítása 

A végrehajtás operatív felelőse Patocskai Ibolya jegyző. 

 
A weboldal módosítása megtörtént, a mai kor igényeinek és a 
jogszabályoknak megfelelő tartalommal, felépítéssel működik. 

 
162/2022. (VII. 15.) Bérbeszámítási megállapodás megkötése a Bácsalmás, Hősök tere 

2. szám alatti ingatlanra 
A végrehajtás operatív felelőse Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző. 

 
A megállapodás megkötése megtörtént. 

 
163/2022. (VII. 15.) Szolgáltató kiválasztása a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 

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

A végrehajtás operatív felelőse Skropkó Adrián pályázati referens. 

 
A szolgáltatóval a szerződés megköttetett. 

 
164/2022. (VII. 15.) RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása 

Bácsalmáson” elnevezésű támogatott projekt tervezői szolgáltatást 
elvégző vállalkozás kiválasztása, tervezői szerződés elfogadása, 
továbbá kötelező nyilvánosságbiztosítási és tájékoztatási 
tevékenységek illetve marketing tevékenységek elvégzésére 
árajánlatot adó szervezetek kijelölése 

A végrehajtás operatív felelőse Száhl Imre pályázati referens. 
 

A tervezővel a tervezői szerződés aláírása megtörtént. A tervező 
megkezdte a szerződésben vállalt feladatainak teljesítését. Engedélyes 
tervek 2022.12.31-re, kiviteli tervek 2023.03.31-re készülnek. 
A kötelező nyilvánosságbiztosításra és marketing feladatokra árajánlatot 
adó vállalkozásokkal a piaci árverseny lefolytatásra került. A Testület már 
döntött a szolgáltatóról. 

 
165/2022. (VII. 15.) A Gyermekek Üdüléséért Alapítvány jogutód nélküli megszüntetése 

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

 
A megszüntetés kezdeményezése a települési képviselő-testületi 
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határozatok összegyűjtését követően az ügyészség által szabott 
határidőben megtörtént, jelenleg hiánypótlás van folyamatban. 

 
168/2022. (VIII. 10.) Nyersanyagnorma emelés a városi önkormányzat által működtetett 

konyhákon 
A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
Az élelmezésvezetőket határozattal értesítettük a képviselő-testületi 
döntésről. 

 
170/2022. (VIII. 10.) A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő 

csatlakozásról és a „Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület 
Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 2022-2030” című 
dokumentum elfogadásáról (csatlakozással kapcsolatos intézkedések 

megtétele) 
A végrehajtás operatív felelőse Patocskai Ibolya jegyző. 

 
A határozatot megküldtük az illetékeseknek, a Polgármesterek Klíma- és 
Energiaügyi Szövetségéhez sikeresen regisztráltunk. 

 
173/2022. (VIII. 18.) Folyószámlahitel felvétele 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
A kérelem beadása 2022.08.19-én megtörtént. 

 
174/2022. (VIII. 18.) Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. pénzügyi támogatási 

kérelme (támogatási megállapodás megkötése, első részlet átutalása) 
A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
A megállapodás megkötése megtörtént, az  I. részlet határidőben 
kiutalásra került. 

 
175/2022. (VIII. 10.) Bácsalmási tanuszoda üzemeltetésének szüneteltetése 

A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A tanuszoda üzemeltetésének szüneteltetéséről a sportért felelős 
államtitkár, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatójának és a település 
országgyűlési képviselőjének értesítése megtörtént. 

 
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. (IX. 27.) Bácsalmás v. öh.  
 
Jelentés a lejárt 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 határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést az előterjesztés és a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.  

 
2. A Képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadja  

http://www.bacsalmas.hu/
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a) a 2022. június 14-e és 2022. szeptember 12-e között eltelt időszakban 
átruházott hatáskörben hozott, szociális ellátást érintő döntésekről szóló, 
valamint 

b) a Humánpolitikai Bizottság által 2022. június 14-e és 2022. szeptember 
12-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. szeptember 13.  
 
 
 
 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 
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1. melléklet az 1. sz. előterjesztéshez 
 

Bácsalmás Város Polgármesterétől 
 
 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. szeptember 27-i soros ülésére 

 
az átruházott hatáskörök 2022. június 14-e és 2022. szeptember 12-e között  

eltelt időszakban történő gyakorlásáról szóló beszámoló tárgyban 
 

 
 
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  74 

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

köztemetés elrendelése  2 

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. szeptember 13. 
 
 
 
 
 

Németh Balázs 
polgármester 

 
 
 
  



6 

 
2. melléklet az 1. sz. előterjesztéshez 

 
 
 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának 
         Humánpolitikai Bizottsága 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. szeptember 27-i soros ülésére 

 
a Humánpolitikai Bizottság által 

2022. június 14-e és 2022. szeptember 12-e között eltelt időszakban 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló tárgyban 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bácsalmás Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2022. június 20-i zárt ülésén 
az alábbiak szerint döntött átruházott hatáskörben:  
 
1. A Bizottság a 49/2022. (VI. 20.) HPBh jelölésű határozatában G. Andrea Bácsalmás, 

Táncsics M. u. 70-72. I. em. 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó lakásbérleti szerződését 
Bácsalmás Város Önkormányzata Polgármesterének a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete alapján 
meghosszabbította 2027. május 11-ig. 

 
2. A Bizottság az 50/2022. (VI. 20.) HPBh jelölésű határozatában Bácsalmás Város 

Önkormányzata Polgármesterének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete alapján F. Anikó ……………………….. 
szám alatti lakos részére szolgálati alapon bérbe adta a Bácsalmás, Korona utca 35. II/5. 
szám alatti ingatlant 2022. július 1-től 2027. május 30-ig 13.440,- Ft/hó bérleti díjért. 

 
3. A Bizottság az 51/2022. (VI. 20.) HPBh jelölésű határozatában Bácsalmás Város 

Önkormányzata Polgármesterének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete alapján a Bácsalmás, Táncsics u. 70-72. 
földszint 7. szám alatti ingatlanra bérleti szerződést kötött P. Istvánnéval 2022. 07. 01-től 
2027. 06. 30-ig 27.040,- Ft/hó bérleti díjért. 

 
Bácsalmás, 2022. szeptember 13. 
 
 
 
 
 

Légrádi Mária s.k. 
bizottsági elnök 

 
 


