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1. sz. ELŐTERJESZTÉS 
Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 25-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: 
 
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.” 2022.06. havi jelentés: „A visszafizetési kötelezettség 
teljesítésére a mai napig nem került sor.”) 

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

 
A visszafizetési kötelezettség teljesítésére a mai napig nem került sor, a 
visszafizetés mértéke függ a térburkolat-kialakítási munkálatok 
ellenértékétől. 

 
123/2022. (V. 31.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről [határidő: 2022.09.30. a BESZ Kft. ingatlan-használati és feladat-

ellátási szerződésének felülvizsgálatára, ill. a 367/2004. (X. 26.) és 411/2005. (X. 
25.) Bácsalmás v. öh. határozatok végrehajtásának ismételt jelentésére] 

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

 
Az ingatlan-használati megállapodást és a feladat-ellátási szerződést a 
képviselő-testület a 2022. szeptember 27-i ülésén felülvizsgálta. 
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367/2004. (X. 26.) Őszi faültetésről tájékoztató (újszülöttek tiszteletére faültetés) 
411/2005. (X. 25.) Őszi faültetésekhez előirányzat-átcsoportosítás, valamint a 367/2004. 

(X. 26.) B.v.öh. számú határozat kiegészítése (2. pont, az ültetendő fák céljában a 

béke szerepeltetése, 2021.12.havi jelentés: „A faültetés megvalósítási módja megváltozik, az ültetésre 
tavasszal kerül sor.” 2022.05.havi jelentés: „A megvalósítási módozatok megbeszélése folyamatban 
van, az ültetésre jelen időpontig nem került sor.” 

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

 
A faültetés megvalósítási módja megváltozik, a megvalósítási módozatok 
megbeszélése folyamatban van, az ültetésre jelen időpontig nem került 
sor. 

 
178/2022. (IX. 1.) Szolgáltató kiválasztása a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 - 

Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson című pályázat keretén belül 
éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat megvalósítására 

188/2022. (IX. 20.) Árajánlatadók kiválasztása a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 
azonosítószámú, „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” című 
pályázat keretén belül közbeszerzési feladatok ellátására 

A végrehajtás operatív felelőse Skropkó Adrián pályázati referens. 
 

178/2022.: A szolgáltatóval a szerződést megkötöttük, már számlázott 
is. 

 
188/2022.: Az árajánlatkérőket kiküldtük, az ajánlatok beérkeztek, a 

legalacsonyabb árat megjelölő szervezet kiválasztása a jelen 
ülés napirendjén szerepel. 

 
179/2022. (IX. 1.) Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása a 

„TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00021 - Bácsalmási Közös 
Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű 
projekttel kapcsolatban 

189/2022. (IX.20.) Szolgáltató kiválasztása a „TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00021 - 
Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai 
korszerűsítése” elnevezésű projekttel kapcsolatos tájékoztatás és 
nyilvánosságbiztosítás megvalósításához 

190/2022. (IX. 20.) Szolgáltató kiválasztása a „TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00021 - 
Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai 
korszerűsítése” elnevezésű projekttel kapcsolatos éghajlatváltozási 
reziliencia vizsgálat elvégzéséhez 

191/2022. (IX. 20.) „TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00021 - Bácsalmási Közös 
Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű 
projekt keretében építőipari kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás eljárási rendjének és közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges dokumentációjának elfogadása 

A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs Sándor pályázati koordinátor. 

 
179/2022., 189/2022., 190/2022.: A szerződéskötések megtörténtek. 
 
191/2022.: A közbeszerzési eljárás megindult. 

 
180/2022. (IX. 1.) RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása 

Bácsalmáson” elnevezésű támogatott projekt kötelező 
nyilvánosságbiztosítási és tájékoztatási tevékenységek illetve 
marketing tevékenységek elvégzésére szolgáltató vállalkozások 
kiválasztása, vállalkozási szerződések elfogadása 

A végrehajtás operatív felelőse Száhl Imre pályázati referens. 

 
Testületi határozatot követően a vállalkozási szerződés aláírása 
megtörtént, a vállalkozó megkezdte a szerződésben vállalt feladatainak 
teljesítését. 
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183/2022. (IX. 6.) Városháza épület fűtéskorszerűsítési munkái, szilárd tüzelésű kazán 
beszerzése 

A végrehajtás operatív felelőse Kerényi Tamás beruházási ügyintéző. 
 

Az épület homlokzati nyílászáróinak korszerűsítésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás 2022.09.29.-én indult. Az ajánlatok tervezett 
bontásának napja 2022.10.19. A szerződéskötésre várhatóan november 
közepén kerülhet sor. 
A fűtéskorszerűsítési munkák tervezési programja módosításra került, 
figyelemmel az energiahordozók beszerzési árával kapcsolatos rendkívüli 
növekedésre. A fűtést szilárd tüzelésű kazánnal és levegő-hőszivattyús 
berendezésekkel kívánjuk megoldani. A hőszivattyús rendszer tervezése 
folyamatban van, a faaprítékos kazán beszerzése várhatóan 
novemberben realizálódik. 

 
186/2022. (IX. 20.) TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00024 kódszámú, „Üzemcsarnok létesítése a 

bácsalmási iparterületen” elnevezésű projekt marketing tevékenység 
elvégzésére árajánlatadó vállalkozások kijelölése 

A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán projektasszisztens. 

 
Az árajánlatadó vállalkozások részére megküldtük az árajánlatkérő 
dokumentumokat. Az ajánlattételi határidő lezárulásáig mindhárom 
ajánlattevő benyújtotta ajánlatát, melyek értékelésére a következő 
képviselő-testületi ülésen kerülhet sor. 

 
187/2022. (IX. 20.) A TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, helyi egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra pályázat 
benyújtása 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth Erika projektmenedzser. 
 

A pályázatot 2022. november 30-ig nyújtjuk be; jelenleg előkészítési 
szakaszban van. 

 
192/2022. (IX. 20.) Bácsalmás tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az 

ahhoz kapcsolódó feladat-ellátási kötelezettségek teljesítésének 
áttekintése, valamint döntés a feladat-ellátási kötelezettség és ahhoz 
kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházása 

A végrehajtás operatív felelőse Patocskai Ibolya jegyző. 
 

A képviselő-testületi határozatot megküldtük a Nemzeti Vízművek Zrt.-
nek, az integráció folyamatban van, Baja városra várunk. 

 
202/2022. (IX. 27.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2023. évi pályázati kiírása 
A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A csatlakozási nyilatkozat megküldése és a pályázat kiírása megtörtént. 

 
204/2022. (IX. 27.) Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 jóváhagyása 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 
 

A 2023-2037. évre vonatkozó víziközmű gördülő fejlesztési terv 
benyújtása határidőben megtörtént a szolgáltató BAJAVÍZ Kft. 
tájékoztatásával egyidejűleg. 

 
205/2022. (IX. 27.) Bácsalmás Város Önkormányzata BESZ Kft.-vel kötött ingatlan-

használati megállapodásának és feladat-ellátási szerződésének 
felülvizsgálata 

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

 
A felülvizsgálat megtörtént, a megállapodások aláíratása folyamatban 
van. 
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207/2022. (IX. 27.) Településrendezési eszközök módosítása keretében partneri 

egyeztetés lezárása 
208/2022. (IX. 27.) Bácsalmás településrendezési eszközeinek módosítása keretében 

állásfoglalás környezeti vizsgálatról 
209/2022. (IX. 27.) Bácsalmás város településrendezési eszközeinek 80/2022. (III. 29.) 

határozata alapján kijelölt új beépítéssel kapcsolatos döntések 
A végrehajtás operatív felelőse Keresztesy Csaba megbízott. 

 
A záró dokumentáció elkészítése végett megküldtük a határozatokat a 
tervezőnek. 

 
210/2022. (IX. 27.) Bácsalmás belterület 1990/2 helyrajzi számú ingatlanon fekvő 

elárusító pavilon ingyenes felajánlása 
A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző. 

 
A tulajdonost szóban és írásban egyaránt értesítettük a képviselő-testület 
döntéséről, az írásbeli közléshez mellékeltük a vonatkozó képviselő-
testületi határozatot. 

 
211/2022. (IX. 27.) Nyertes ajánlattevő feltételes kiválasztása az 545540 azonosító 

számú „Kossuth utca felújítása” című projekt keretén belül 
kátyúmentesítési munkák elvégzése tárgyában, vállalkozási 
szerződés elfogadása 

A végrehajtás operatív felelőse Bakos Zoltán István pályázati referens. 

 
A szerződés megkötésével még várnunk kell, mert a BM-től még nem 
érkezett meg a jóváhagyó döntés. 

 
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. (X. 25.) 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  

a) a 2022. szeptember 13-a és 2022. október 10-e között eltelt időszakban 
átruházott hatáskörben hozott, szociális ellátást érintő döntésekről szóló, 
valamint 

b) a Humánpolitikai Bizottság által 2022. szeptember 13-a és 2022. október 
10-e között eltelt időszakban átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló 

beszámolókat. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Balázs polgármester 

http://www.bacsalmas.hu/
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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. október 12.  
 
 
 
 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 
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1. melléklet az 1. sz. előterjesztéshez 
 

Bácsalmás Város Polgármesterétől 
 
 
 

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

 
az átruházott hatáskörök 2022. szeptember 13-a és 2022. október 10-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  20 

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. október 12. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának 
         Humánpolitikai Bizottsága 
 

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

 
a Humánpolitikai Bizottság által 

2022. szeptember 13-a és 2022. október 10-e között eltelt időszakban 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló tárgyban 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bácsalmás Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2022. szeptember 19-i zárt 
ülésén az alábbiak szerint döntött átruházott hatáskörben:  
 
1. A Bizottság a 61/2022. (IX. 19.) HPBh jelölésű határozatában Bácsalmás Város 

Önkormányzata Polgármesterének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete alapján R-né Á. Etelka …………………….. 
szám alatti lakos lakásbérleti szerződését 2027. január 31-ig meghosszabbította. 

 
2. A Bizottság a 62/2022. (IX. 19.) HPBh jelölésű határozatában Bácsalmás Város 

Önkormányzata Polgármesterének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete alapján F. Hajnalka …………………….. 
szám alatti lakos lakásbérleti szerződését 2027. május 31-ig meghosszabbította. 

 
3. A Bizottság a 63/2022. (IX. 19.) HPBh jelölésű határozatában Bácsalmás Város 

Önkormányzata Polgármesterének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete alapján T. Zsófia ………………………. 
szám alatti lakos lakásbérleti szerződését 2027. július 31-ig meghosszabbította. 

 
4. A Bizottság a 64/2022. (IX. 19.) HPBh jelölésű határozatában Bácsalmás Város 

Önkormányzata Polgármesterének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete alapján L. Anita ………………………... 
szám alatti lakos lakásbérleti szerződését 2027. február 28-ig meghosszabbította. 

 
5. A Bizottság a 65/2022. (IX. 19.) HPBh jelölésű határozatában Bácsalmás Város 

Önkormányzata Polgármesterének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete alapján L. Antal ……………………….. 
szám alatti lakos lakásbérleti szerződését 2027. május 31-ig meghosszabbította. 

 
6. A Bizottság a 66/2022. (IX. 19.) HPBh jelölésű határozatában Bácsalmás Város 

Önkormányzata Polgármesterének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete alapján D. Szabina …………………………. 
szám alatti lakos lakásbérleti szerződését 2027. szeptember 30-ig meghosszabbította. 

 
Bácsalmás, 2022. október 12. 
 
 
 
 
 

Légrádi Mária s.k. 
bizottsági elnök 

 


