Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb
eseményeiről
Bodorkós Ferenc polgármester
Bodorkós Ferenc polgármester
Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján
nyilvános ülésen kell tárgyalni.
nyílt szavazás, a polgármesteri beszámoló elfogadásához figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára - a
Képviselő-testület egyszerű többségű (jelen lévő önkormányzati
képviselők több mint felének) igen szavazata szükséges.

Gencsapáti, 2017. március 29.

(: Bodorkós Ferenc s.k. :)
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 20. § (2) bekezdése alapján a polgármester a napirendi pontok
tárgyalása előtt tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést
követően tett fontosabb intézkedésekről, a folytatott tárgyalásokról és egyéb kezdeményezésekről.
Az SzMSz a beszámolóval kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket tartalmazza.
8. §

(1)

A beszámoló a Képviselő-testület feladat és hatáskörébe tartozó valamely megtett
intézkedésről, elvégzett vizsgálatról, vagy valamely szerv tevékenységéről szóló
jelentés. Különösen:
a) önkormányzati hatáskör gyakorlását érintő ügyben;
b) a Képviselő-testületi határozat(ok) végrehajtásáról;
c)
az interpellációk kivizsgálásának eredményéről;
d) a képviselő-testület és szervei működésérét érintő ügyről;
e) az önkormányzati feladatot ellátó szervezet tevékenységéről;
f)
amit jogszabályok a képviselő-testület előtti beszámolás körébe utalnak.

(2)

Beszámoló benyújtására a polgármester, bizottság, tanácsnok, jegyző, továbbá
jogszabály alapján beszámolásra kötelezett jogosult.

(3)

A beszámoló elfogadásáról, vagy kiegészítéséről, valamint ismételt előterjesztéséről a
Képviselő-testület határozatot hoz.

Polgármesteri feladataim ellátása során napi rendszerességgel részt vettem a Polgármesteri
Hivatalban az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek intézésében.
A 2017. február 23. és a 2017. március 30. közötti időszakban megtett intézkedéseimről és
fontosabb tárgyalásaimról a beszámoló mellékletében számolok be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, és csatolt határozati javaslat
elfogadására!

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két
testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről
szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Bodorkós Ferenc polgármester
azonnal

1.

Szunyog András ingatlanértékelő vezető szakértővel egyeztettem az iparterületi,
Gencsapáti 0100/45 hrsz.-ú, „kivett parkoló” ingatlanértékesítésével kapcsolatos
értékbecslésről egyeztettem

2.

A Megyeházán részt vettem a Vas Megyei Kormányhivatal által szervezett, a
Településképi Kézikönyv elkészítésével összefüggő önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos tájékoztatón vettünk részt jegyző úrral. A tájékoztató lehetőséget
biztosított arra, hogy Rápli Pállal, az Altus Savaria Mérnöki Iroda Kft. vezető
tervezőjével kiegészülve a településrendezési eszközök módosítási eljárásáról
egyeztessünk Csermelyi Andrea állami főépítész asszonnyal, valamint a Vas Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztályának munkatársaival.

6.

Dr. Kovács Györgyi, a Vas Megyei kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal
hivatalvezetője tájékoztatott a járási hivatalt érintő jogszabályváltozásokról, a járási
hivatal hatásköreinek bővüléséről, valamint a járási hivatal belső szervezeti rendjének
átalakításáról

9.

Varga Albin igazgató úrral az önkormányzati pályázatok előkészületeiről egyeztettünk a
PROMENT Kft. képviselőjével

14.

Az Apponyi Albert Általános Iskolában megható és színvonalas megemlékezést
tartottunk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett
települési ünnepen. Ünnepi beszédet Ágh Péter országgyűlési képviselő mondott.
A megemlékezés keretében kerül sor a „Gencsapátiért” és „Gencsapáti Ifjú Tehetsége”
kitüntető címek átadására.

20.

Szunyog András ingatlanértékelő vezető szakértővel helyszíni bejáráson vettem részt a
Gencsapáti 1304 és 1306 hrsz.-ú ingatlanok értékbecslésével kapcsolatos helyszíni
bejáráson vettem részt.

22.

Varga Karádi Balázzsal a horgásztó és környezetének fejlesztéséről egyeztettünk. Az
egyeztetésen részt vett Geröly Tibor alpolgármester, Jáger József önkormányzati
képviselő, Csire Imre a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal
Földhivatali Osztályának munkatársa, Horváth Gábor, a Vas Megyeri Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Közlekedési és Útügyi Osztály munkatársa
A Képviselő-testület tárgyal a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének
megkereséséről, e napirendi pont keretében szóbeli tájékoztatást adok az egyeztetésen
elhangzottakról

23.

Varga Albin igazgató úrral az önkormányzati pályázatok előkészületeiről egyeztettünk a
PROMENT Kft. képviselőjével

24.

A Deák F. utcában szükséges csatorna-felújításról és a csatornahálózatra történő
utólagos rákötésekről tárgyaltam a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt.
vezetőivel. a tárgyalás eredményeiről szóban tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait.

30.

Rápli Pállal, az Altus Savaria Tervező Iroda Kft. vezető tervezőjével egyeztettünk a
településrendezési eszközök módosítási eljárása során megküldött állami főépítész
állásfoglalásáról, elvégeztünk a tervdokumentációban a szükséges javításokat és
korrekciókat.
A településrendezési terv módosításával kapcsolatban a testületi ülésre írásbeli
előterjesztés készült.

