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1. sz. ELŐTERJESZTÉS 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 28-i ülésére 

 
a lejárt és folyamatos 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: 
 
110/2015. (IV. 28.) Korábban az általános iskola speciális tagozataként üzemelő iskola 

udvarának megtisztítása és folyamatos rendben tartása (határidő: 

folyamatos) 
A végrehajtás operatív felelőse Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző és 

 Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője. 

 
A BÖKK NKft. által a korábban általános iskola speciális tagozataként 
üzemelő iskola udvarának rendben tartása (fűnyírás, bozótirtás) szükség 
szerint megtörtént. 

 
111/2015. (IV. 28.) Bácsalmás, gr. Széchenyi u. 84. szám alatti önkormányzati ingatlan 

karbantartása, hasznosítása (1. pont: BÖKK Nkft. felkérése az ingatlan folyamatos 

karbantartására) 

A végrehajtás operatív felelőse Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője 
 és Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző. 

 
A terület rendbetétele (fűnyírás, bozótirtás) szükség szerint megtörtént. 

 
293/2015. (XI. 24.) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása (folyamatos 

határidő a 4. pontra a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
teljesítésének ellenőrzésére) 
A végrehajtás operatív felelőse Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző. 

 
A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése, különös 
tekintettel a zöldfelület-kezelésre és a szemételtakarításra - negyedévente 
a hivatalunk által ellenőrzésre került. Az ellenőrzés után a feljegyzés az 
üzemeltető részére megküldésre került. 
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245/2018. (IX. 25.) Tájékoztató a Templom Parkban lévő fák állapotának fásítási 
munkacsoport által elvégzett felméréséről (szakember véleményének 

kikérése, illetve az állapotfelmérésben rögzített feladatok erőforrások függvényében való 
folyamatos végrehajtása) 

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

A BÖKK Nonprofit Kft. rendelkezésre álló anyagi és humánerőforrásainak 
figyelembevételével a munkálatok elvégzése folyamatosan történik. 

 
289/2019. (X. 31.) A Bácsalmási Németek Egyesülete LEADER térségek közötti 

együttműködés c. pályázatának előfinanszírozása (5 170 335 Ft 

visszatérítendő támogatás visszafizetése 2020.04.30-ig, az egyesület 2021.02.19-én az 
5 170 335 Ft-os visszatérítendő támogatásból 4 961 816 Ft-ot visszafizetett, fennálló 
tartozás: 208 519 Ft.) 

A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs pályázati ügyintéző. 
 

A tartozás továbbra is fennál. A kiegyenlítés ideje egyeztetés alatt áll a felek 
között. 

 
146/2020. (VI. 04.) Polgármesteri határozat – a Bácsalmási PVSE centerpálya 

világításának kiépítésére irányuló támogatási kérelmének 
elbírálásáról 

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.” 2022.06.28-i jelentés: „A visszafizetési kötelezettség 
teljesítésére a mai napig nem került sor.” 2022.10.25-i jelentés: „A visszafizetési kötelezettség 
teljesítésére a mai napig nem került sor, a visszafizetés mértéke függ a térburkolat-kialakítási 
munkálatok ellenértékétől.”) 

30/2022. (II. 4.) A Bácsalmási PVSE visszatérítendő támogatás nyújtására irányuló 
támogatási kérelmének jóváhagyása (6 M Ft visszatérítendő támogatás nyújtása 

2022.03.31-ig, 2022.06.28-i  jelentés: „A támogatás rendelkezésre bocsátása megtörtént, 
visszafizetésre a mai napig nem került sor.”) 

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

146/2020., 42/2021., 30/2022.: A visszafizetési kötelezettség teljesítésére 
a mai napig nem került sor, a visszafizetés mértéke függ 
a térburkolat-kialakítási munkálatok ellenértékétől. 

 
53/2021. (III. 11.) A Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális 

Szövetkezettel kötött haszonkölcsön szerződés újbóli 
meghosszabbítása 

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

A haszonkölcsön szerződés ismételt meghosszabbítása a jelen ülés 
napirendjén szerepel. 

 
154/2021. (VII. 19.) A Bácsalmási Németek Egyesületének LEADER térségek közötti 

együttműködés c. pályázatának előfinanszírozása 
(rendezvényszervezések) (2 516 361 Ft visszatérítendő támogatás biztosítása 

2022. április 30-i visszafizetési határidővel; 2022.06.28-i jelentés: „2021. októberében 
benyújtásra került a kifizetési kérelem, helyszíni szemlére várnak, utána kapják meg az 
összeget.„) 

A végrehajtás operatív felelőse Skropkó Adrián pályázati referens. 

 
A Bácsalmási Németek Egyesülete 2022. szeptember 2-án 264 226 Ft 
híjával fizette vissza a visszatérítendő támogatást. 
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230/2021. (XI. 30.) A Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatásának 

előfinanszírozása (3 400 708 Ft visszatérítendő támogatás biztosítása 

2022.12.31-ig) 

155/2022. (VI. 28.) Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság visszatérítendő 
támogatása (4 M Ft visszatérítendő támogatás biztosítása 2022.12.31-ig) 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
230/2021.: Visszatérítés nem történt. 
 
155/2022.: Visszatérítés nem történt. 

 
238/2021 (XII. 14.) Polgármesteri határozat – a Képviselő-testület 2022. évi 

munkatervének és jogalkotási programjának megállapítása 
 

A 2022. évi munkaterv és jogalkotási program végrehajtása megtörtént. 
 
100/2022. (IV. 26.) „Határtalanul Program” támogatása (300 E Ft működési támogatás 

biztosítása a Vörösmarty Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozó Alapítvány 
részére, elszámolási határidő: 2022.12.31.) 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
A támogatás kifizetése és az elszámolás megtörtént. 

 
13/2022. (V. 12.) A Bácsalmási Tanuszoda vagyonkezelésre, üzemeltetésre történő 

átadása (határidő: folyamatos) 
A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága és az 
irányítása alá tartozó Nemzeti Sportközpontok költségvetési szerv vizsgálja 
annak lehetőségét, hogy a bácsalmási és az egyéb hasonló helyzetben 
lévő, nem állami tulajdonban és/vagy fenntartásban lévő 
uszodalétesítmények üzemeltetőire háruló megnövekedett pénzügyi 
terheket a Magyar Állam milyen módon tudja csökkenteni, hogyan tudja az 
üzemeltetőket segíteni. A koncepció kidolgozásáig, illetve annak Kormány 
általi jóváhagyásáig türelmet kérnek. 

 
139/2022. (V. 31.) A Bácsalmási Horvát Önkormányzat játszótér-felújítási LEADER 

pályázatának előfinanszírozása (9 975 188 Ft összegű visszatérítendő, és 

1 317 732 Ft összegű vissza nem térítendő előfinanszírozás biztosítása, 
visszafizetési határidő: 2022.12.31., 2022.06.28-i jelentés: „A megállapodás 
megkötése folyamatban van, néhány eleme még tisztázandó. Az előfinanszírozás 
a forrás rendelkezésre állásakor megtörténik.” 

A végrehajtás operatív felelőse Skropkó Adrián pályázati referens és  
Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
Forrás hiányában nem történt előfinanszírozás. 

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

kérelme (4 hónapra, havi 3,8 millió Ft, összesen: 15,2 millió Ft visszatérítendő 

támogatást biztosítása likviditási nehézségek leküzdéséhez, 2022. december 31-
ig történő visszafizetési határidővel) 

A végrehajtás operatív felelőse Horváth István Attila PBÜ osztályvezető. 

 
A 4x3,8 M Ft-ot átutaltuk, a 15,2 M Ft egyösszegű visszafizetése 2022. 
december 29-én megtörtént. 

 
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 
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kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházása (határidő: 

folyamatos) 
A végrehajtás operatív felelőse Patocskai Ibolya jegyző. 

 
Új fejlemény nem történt az ügyben. 

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

2023. évi pályázati kiírása (2. pont: 1,5 M Ft-os keretösszeg tervezése a 2023. 

évi költségvetésben) 
A végrehajtás operatív felelőse Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető. 

 
Az 1,5 M Ft-os keretösszeg a 2023. évi költségvetésben tervezésre került. 

 
249/2022. (XI. 29.) Közbeszerzési eljárás indítása Bácsalmás Város Önkormányzata 

2023. évi villamosenergia felhasználásának biztosítása érdekében 
257/2022. (XII. 6.) A Bácsalmás Város Önkormányzata 2023. évi villamos energia 

felhasználásának biztosítása érdekében indított közbeszerzési eljárás 
visszavonása, a tárgyban új (megnövelt mennyiségre) irányuló 
közbeszerzési eljárás megindítása 

270/2022. (XII. 21.) A Bácsalmás Város Önkormányzata 2023. évi villamos energia 
felhasználásának biztosítása érdekében indított közbeszerzési eljárás 
eredményének kihirdetése és elfogadása 

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

 
A nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés megtörtént. 

 
258/2022. (XII. 6.) Szolgáltató kiválasztása a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00021 

azonosítószámú, „Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 
épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt beruházásaival 
kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység elvégzéséhez 

A végrehajtás operatív felelőse Kiss Balázs Sándor pályázati referens. 
 

A szerződés megkötése megtörtént, a munka megkezdődött. 
 
266/2022. (XII. 13.) RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása 

Bácsalmáson” elnevezésű támogatott projekt megvalósításához 
szükséges közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás elvégzésére 
szolgáltató vállalkozások kiválasztása, vállalkozási szerződés 
elfogadása  

A végrehajtás operatív felelőse Száhl Imre projektmenedzser. 

 
A vállalkozási szerződés 2022. december 13. dátummal megkötésre, 
aláírásra került. A vállalkozással felvettük a kapcsolatot a közbeszerzési 
eljárás dokumentumainak összeállítása ügyében. 

 
267/2022. (XII. 13.) Csávoly Község Önkormányzat káptalanfüredi táborral kapcsolatos 

értékesítési szándéka (3. pont: az ingatlan egésze társtulajdonos 

önkormányzatokkal közös értékesítési lehetőségének megvizsgálása) 
A végrehajtás operatív felelőse dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző. 

 

A képviselő-testületi határozat közlése megtörtént, polgármesteri 
egyeztetések vannak folyamatban a közös értékesítés lehetőségeiről. 

 
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. 

http://www.bacsalmas.hu/
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Határozati javaslat 

 
……/2023. (II. 28.) Bácsalmás v. öh.  
 

Jelentés a lejárt és folyamatos 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 és folyamatos határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztés és a jelen határozat 
melléklete szerint elfogadja.  

 
2. A Képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadja a 2022. december 6-

a és 2023. február 13-a 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, 2023. február 15.  
 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 
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1. melléklet az 1. sz. előterjesztéshez 
 

Bácsalmás Város Polgármesterétől 
 
 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 28-i soros ülésére 

 
az átruházott hatáskörök 2022. december 6-a és 2023. február 13-a 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  152 

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, 2023. február 15. 
 
 
 
 
 

Németh Balázs 
polgármester 

 


