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Bácsalmás Város 
Polgármesterétől 
 

 
..../2023. KT 
 
Véleményező Bizottság:     Témafelelős: Prikidánovics Antal 
Jogi és Ügyrendi Bizottság                                                      Melléklet: - db 
Humánpolitikai Bizottság 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 
Tárgyalás módja 
Nyílt ülés  
Döntéshozatal módja: 
Egyszerű többség 
 
 

…… sz. előterjesztés 
 

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

 
Beszámoló a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 2022. évi 

tevékenységéről  
tárgyban 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 263/2022. (XII. 13.)   Bácsalmás v. öh. 

határozatával jóváhagyta a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét és jogalkotási programját. 

A 2023. év februári soros ülés napirendjén szerepel a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló is. 

  

A beszámoló összefoglalóan bemutatja a Társulási Tanács és a Társulás 2022. évi tevékenységét. 
 

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás irányító testülete a Társulási Tanács, tagjai a társulás 

települési önkormányzatainak polgármesterei. Megbízatásuk a polgármesteri feladatok ellátásának 

időtartamára szól.  

A Társulási Tanács elnöke Németh Balázs Bácsalmás város polgármestere, alelnöke Pál Endre 

Katymár község polgármestere.  

A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.  

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére kettő bizottságot hozott létre: 

- Pénzügyi Társulási Bizottságot, 

- Köznevelési, Közművelődési Társulási Bizottságot. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. IV. fejezete alapján a 

Társulás tagönkormányzatai úgy döntöttek, hogy egyes feladatokat társulásban látnak el.  

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás által – átruházott hatáskörben - ellátott közszolgáltatási 

feladatok: 

            - óvodai ellátás 

- bölcsődei ellátás 

            - egészségügyi alapellátás (háziorvosi ügyelet) 

Átruházott hatáskör tovább nem ruházható át. 
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A társulás által ellátott közszolgáltatások 

A Társulás a közszolgáltatások magasabb színvonalú ellátása, hatékonyabb szervezése érdekében 

ellátja az alább felsorolt feladatokat. 

A feladat-ellátás biztosítását forráskoordinációval, a társult tagönkormányzatok hozzájárulásával, 

pályázaton való részvétellel pályázati finanszírozásból biztosítja. 

 

1.) Köznevelési intézményi feladatok: 
 A Társulás az óvodai nevelés hatékonyabb működtetése, az intézményi kapacitások jobb 

kihasználása érdekében intézményt tart fenn. A köznevelési feladat-ellátásban résztvevő társult 

önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy az intézmény működését és szervezését a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. melléklete szerinti létszámhatárok 

megtartásával biztosítják.  

Társulás közreműködik a jogszabályhoz és az igényekhez igazodó személyi és tárgyi feltételek 

biztosításában, ellátja az általa fenntartott intézményben a nemzetiséghez tartozók igény 

szerinti nevelését és oktatását.  

 

- Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény: 

- Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsődéje (2017. 

08. 31-ig) 

 - Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvoda - Bölcsődéje (2017. 09. 01-től) 

 

A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény álláshelyeinek száma 2015. szeptember 1-

től 2017. augusztus 31-ig 39,25, 2017. szeptember 1-től 40,5, 2020. szeptember 1-től 38, 2020. 

október 28-tól 43, 2021. március 1-től 43,5, 2022. március 1-től 44. 

 

Az intézmény fenntartásához és működtetéséhez négy település Bácsalmás, Bácsszőlős, 

Csikéria, és Mátételke önkormányzata társult. A négy település óvodai tagintézményei közül a 

2020/2021-es nevelési évtől a bácsszőlősi tagintézmény működése az óvodás gyerekek 

alacsony létszáma miatt szünetel.   

 

A pedagógiai szakszolgálati feladatokat a KLIK által működtetett szakszolgálati intézmény 

utazó szakemberei látták el teljesítőképességük erejéig.  
 

2.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok: 

 A Társulás egységes óvoda-bölcsődét hozott létre a gyermekek napközbeni ellátása keretén 

belül a bölcsődei ellátás biztosítására.  

A Társulás fenntartásában egységes óvoda – bölcsőde szervezeti keretek között bölcsődei 

ellátás 2013. július 1-től 2017. augusztus 31-ig működött a bácsalmási székhely intézményben. 

Férőhelyek száma: 5 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi szolgáltatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

módosításával újabb kötelezettségek hárulnak az önkormányzatokra a 3. év alatti gyermekek 

ellátása terén. A jogszabály 94. §. (3a) bekezdése alapján Bácsalmás Város Önkormányzata 

bölcsődei ellátás biztosítására kötelezett. A szolgáltatással a Társulás által fenntartott 

intézmény feladatkörét bővítette a Társulási Tanács.  

Az intézményben a bölcsődei ellátás bevezetésére 2020. október 28-án került sor, egyidejűleg 

26 fő bölcsődés korú gyermek ellátása biztosított. 
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3.) Egészségügyi ellátás 

A Társulás fenntartja és működteti a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatot. 

A Társulás tagjai kötelezettséget vállaltak arra, hogy a velük alkalmazásban, vagy szerződéses 

viszonyban álló háziorvosok és gyermek háziorvosok a Társulás által működtetett ügyeleti 

szolgálat teljesítésében részt vesznek.  

Az ügyelet időtartama hétköznap 16,00 órától másnap 8,00 óráig, hétvégén és ünnepnapon 8,00 

órától másnap 8,00 óráig tart. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény megváltoztatta az állami és 

önkormányzati egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottak jogviszonyát. A törvény 

rendelkezései alapján 2021. március 1-től a központi háziorvosi ügyleten átalakult a munka 

törvénykönyves foglalkoztatás egészségügyi szolgálati jogviszonnyá vagy személyes 

közreműködői jogviszonnyá. 

A központi háziorvosi ügyeleten alkalmazottak száma az alábbi: 

- személyes közreműködő orvos: 8 fő 

- teljes munkaidős ápoló és egészségügyi asszisztens: 3 fő (egészségügyi szolgálati jogviszony) 

- személyes közreműködő ápoló és egészségügyi asszisztens: 1 fő 

- teljes munkaidős gépjárművezető: 1 fő (egészségügyi szolgálati jogviszony) 

- részmunkaidős gépjárművezető: 4 fő (egészségügyi szolgálati jogviszony) 

- takarító: 1 (egészségügyi szolgálati jogviszony) 

 

4.) A Társulás adminisztratív és gazdálkodási tevékenységének ellátása 
A Társulási Tanács és a Társulás adminisztratív és gazdálkodási feladatait 2013. március 01-

től a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A feladatok ellátásához a Társulás 

tagönkormányzatai két álláshely finanszírozásának anyagi fedezetét biztosítják. 

 

A Társulási Tanács 2022-ben 6 alkalommal ülésezett, melynek keretében 49 határozat született.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és az alábbi 

határozati javaslatot egyszerű többséggel [Mhötv. 47. § (2) bekezdés alapján] elfogadni szíveskedjék. 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: Beszámoló a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 2022. 

évi tevékenységéről  

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 2022. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Balázs polgármester 

Operatív felelős: Prikidánovics Antal osztályvezető 
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A határozatról értesül: 

- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 

  2. Patocskai Ibolya jegyző 

  3. Prikidánovics Antal osztályvezető 

 

Bácsalmás, 2023. február 15. 

 

 

Németh Balázs 

polgármester 

 


