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1. sz. ELŐTERJESZTÉS 
Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 13-i ülésére 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló jelentés tárgyában 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület lejárt és folyamatos határidejű határozatainak végrehajtása az alábbiak 
szerint történt meg: 
 
138/2022. (V. 31.) Bácsalmási Németek Egyesülete pályázatának előfinanszírozása 

(1.496.250 Ft előfinanszírozás biztosítása az egyesület pünkösdi rendezvény 
pályázatához, visszafizetési határidő: 2022.11.30.) 

A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A Bácsalmási Németek Egyesülete az előfinanszírozási összeget 
(1.496.500 Ft) 2022. augusztus 16-án visszafizette. 

 
230/2022. (XI. 09.) Világítás korszerűsítése a Városháza épületében 
231/2022. (XI. 09.) Világítás korszerűsítése az óvodaépületekben 

A végrehajtás operatív felelőse Kerényi Tamás beruházási ügyintéző. 

 
Mind a Városháza épületében, mind az Óvoda épületekben a 
fényforrások felújításával kapcsolatos munkálatok elkészültek. 

 
232/2022. (XI. 09.) TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00021 azonosítószámú, „Bácsalmási 

Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése” 
elnevezésű projekt keretében nyílászárócserével kapcsolatos 
építőipari kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
során nyertes ajánlattevő kiválasztása 

A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs Sándor pályázati referens. 

 
Az építőipari kivitelező kiválasztása megtörtént, a szerződéskötésre 
várhatóan néhány napon belül sor kerül. 

 
241/2022. (XI. 29.) A 2023. évi Startmunka mintaprogramban való részvétel 

A végrehajtás operatív felelőse Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője. 

 
A közfoglalkoztatási programok 2023. március 1-jétől indulnak. 
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243/2022. (XI. 29.) Tájékoztató a lakóhelyi környezet, illetve azon belül kiemelten az 

országos és helyi védettségű területek állapotának alakulásáról 
(vízelvezető árkok karbantartása) 

A végrehajtás operatív felelőse Vérné Soltész Ilona vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyintéző. 

 
A BÖKK Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, Barta Tiborné Gáll Ágnessel és 
az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság helyi illetékesével történt 
egyeztetés a város vízelvezető árkainak, illetve a Kígyós medrének a 
fokozottabb karbantartása miatt. Az árkok tisztítása folyamatban van. 

 
245/2022. (XI. 29.) BÖKK NKft. visszatérítendő támogatás iránti kérelme 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
A megállapodás megkötése és a kiutalás megtörtént. 

 
246/2022. (XI. 29.) 2023. évi folyószámlahitel felvétele 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
A kérelem benyújtása megtörtént. 

 
247/2022. (XI. 29.) Nyersanyagnorma emelés a városi önkormányzat által működtetett 

konyhákon 
A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
A döntésről az érintettek értesítése megtörtént.  

 
248/2022. (XI. 29.) RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása 

Bácsalmáson” elnevezésű támogatott projekt megvalósításához 
szükséges közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás elvégzésére 
árajánlatot adó szervezetek kijelölése 

A végrehajtás operatív felelőse Száhl Imre projektmenedzser. 

 
Az árajánlatok bekérése megtörtént, a közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztására a jelen ülésen kerül sor.  

 
250/2022. (XI. 29.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2023. évre vonatkozó pályázatainak elbírálása 
A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A pályázatok elbírálása és a pályázók értesítése az elbírálás 
eredményéről megtörtént. 

 
253/2022. (XI. 30.) A TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, helyi egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra pályázat 
benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum elkészítésére 
szolgáltató kiválasztása 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth Erika projektmenedzser. 

 
A szolgáltatói szerződés megkötése megtörtént. 

 
254/2022. (XI. 30.) A Városháza épület fűtéskorszerűsítési munkáiról, szilárd tüzelésű 

kazán beszerzéséről szóló 183/2022. (IX. 06.) Bácsalmás v. öh. 
jelölésű határozat módosítása 

A végrehajtás operatív felelőse Kerényi Tamás beruházási ügyintéző. 

 
A szilárd tüzelésű kazán beszerzése a BÖKK NKft. által 2022.12.02-án 
megtörtént. A kazán a Bácsalmás, gr. Széchenyi u. 73. szám alatti 
raktárépületben kerül elhelyezésre annak beépítéséig. A beépítési 
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munkák megkezdésének konkrét időpontjáról a kivitelező még nem adott 
tájékoztatást. 

 
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. (XII. 13.) 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. november 

15-e és 2022. december 5-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. december 7.  
 
 
 
 
 
 
 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. december 13-i soros ülésére 

 
az átruházott hatáskörök 2022. november 15-e és 2022. december 5-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  13 

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. december 7. 
 
 
 
 
 

Németh Balázs 
polgármester 

 
 
 


