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1. sz. ELŐTERJESZTÉS 
Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 29-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: 
 
151/2022. (VI. 28.) Ösztöndíj pályázati felhívás a Hunyadi János Gimnázium diákjainak 

támogatására 
227/2022. (X. 25.) A Hunyadi János Gimnázium diákjai által benyújtott 

ösztöndíjpályázatok elbírálása 
A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
151/2022: A pályázatok elbírálása 2022. október 25-én megtörtént. 
 
227/2022.: Az ösztöndíjban részesített tanulók értesítésére ünnepélyes 

eredményhirdetés keretében 2022. november 16-án kerül sor. 
 
169/2022. (VIII. 10.) Bácsalmás belterület 1990/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó 

közterület-használati engedély visszavonása 
A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző. 

 
A közterület-használati engedély visszavonásáról rendelkező határozat 
elkészítése, közlése megtörtént, a pavilont lebontották. 

 
219/2022. (X. 25.) Földhaszonbérleti díjak megállapítása 2023. évre 

A végrehajtás operatív felelőse Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző. 

 
A földhaszonbérlők értesültek a képviselő-testületi döntésről.  

 
220/2022. (X. 25.) Szolgáltató 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. 

 
A szolgáltatóval a szerződés aláírás alatt van. 
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221/2022. (X. 25.) TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00024 kódszámú, „Üzemcsarnok létesítése a 
bácsalmási iparterületen” elnevezésű projekt keretében marketing 
tevékenység elvégzésére vállalkozó kiválasztása 

A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán projektasszisztens. 

 
A vállalkozási szerződést megkötöttük, a marketing szolgáltató 
folyamatosan végzi tevékenységét a szerződésben foglalt ütemezés 
szerint. 

 
223/2022. (X. 25.) A NET-TV Zrt. Bácsalmás, gr. Teleki J. u. 12. sz. alatti ingatlanra 

vonatkozó bérleti szerződésének meghosszabbítása 
A végrehajtás operatív felelőse Dervalics Roland vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző. 

 
A szerződés meghosszabbítása megtörtént. 

 
226/2022. (X. 25.) Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására 

második alkalommal 
A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető. 

 
A pályázat benyújtása 2022. október 26-án 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. (XI. 29.) 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 2022. október 11-e 

és 2022. november 14-e között eltelt időszakban átruházott hatáskörben 
hozott, szociális ellátást érintő döntésekről szóló beszámolót. 

 
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. november 15.  
 
 
 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. november 29-i soros ülésére 

 
az átruházott hatáskörök 2022. október 11-e és 2022. november 14-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  1 

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. november 15. 
 
 
 
 
 

Németh Balázs 
polgármester 

 
 


