Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bodorkós Ferenc polgármester
Dr. Görög István jegyző

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 22.

(: 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.

A Képviselő-testület a 2017. február 23-án megtartott munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülésén
10, a nyilvános ülést követő zárt testületi ülésen 3, a 2017. március 14-i rendkívüli, nyilvános
testületi 9 határozatot fogadott el.
A képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket jelen beszámoló
melléklete ismerteti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, és csatolt határozati javaslat
elfogadására!

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Bodorkós Ferenc polgármester
azonnal

26/2017. (II.23.)

27/2017. (II.23.)

28/2017. (II.23.)

29/2017. (II.23.)

30/2017. (II.23.)

Tárgy:

A két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről
szóló polgármesteri beszámoló elfogadása

Intézkedés:

Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel

Tárgy:

A lejárt határidejű határozatok
polgármesteri beszámoló elfogadása

Intézkedés:

Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel

Tárgy:

A Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának elfogadása,
egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása

Intézkedés:

A módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 2017. március 6-án megküldésre került a Magyar
Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság részére

Tárgy:

Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti és működési
szabályzatának módosítása

Intézkedés:

Az intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltakban megfelelően folytatja a tevékenységét

Tárgy:

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének
elfogadása

Intézkedés:

Tudomásul szolgált, az intézmény 2017. évi működése az
elfogadott munkatervben meghatározottak szerint történik

végrehajtásáról

szóló

31/2017. (II.23.)

32/2017. (II.23.)

33/20177. (II.23.)

34/2017. (II.23.)

35/2017. (II.23.)

Tárgy:

Miszori Zoltán téren lévő fák helyreállítási munkálatainak
megrendelése

Intézkedés:

Az árajánlattal kapcsolatos testületi döntésről 2017. március 1én tájékoztattam Németh György fasebészt, egyben
megrendeltem a munkák elvégzését

Tárgy:

Döntés arról, hogy a személyükben érintett képviselőket nem
zárják ki a döntéshozatalból

Intézkedés:

Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel

Tárgy:

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása

Intézkedés:

Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel

Tárgy:

Döntés a Deák F. utca burkolatépítés és csapadékvíz elvezetés
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására benyújtott
árajánlatokról

Intézkedés:

A beszerzési eljárás során árajánlatot benyújtó személyeket, és
gazdasági társaságokat 2017. február 27-én levélben
tájékoztattuk a Képviselő-testület döntéséről

Tárgy:

Döntés az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat
támogatási kérelméről

Intézkedés:

Az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat igazgatóját
2017. március 8-án tájékoztattuk a Képviselő-testület
döntéséről

36/2017. (II.23.)

37/2017. (II.23.)

38/2017. (II.23.)

39/2017. (II.23.)

40/2017. (II.23.)

Tárgy:

A család és gyermekjóléti feladatellátását biztosító feladatellátási szerződés felülvizsgálata

Intézkedés:

A testületi döntésről szóló tájékoztatót 2017. február 24-én
megküldtük Szombathely Megyei jogú Város Polgármesteri
Hivatala számára

Tárgy:

Fizetési halasztás biztosítása a Deák F. utcában kiépült
szennyvízelvezető hálózatra történő utólagos csatlakozásért
fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére

Intézkedés:

Közműkezelői hozzájáruló nyilatkozatokat 2017. március 1-én
kiadtuk a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű számára

Tárgy:

Döntés arról, hogy a személyükben érintett képviselőket nem
zárják ki a döntéshozatalból

Intézkedés:

Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel

Tárgy:

Önkormányzati elismerő címek adományozásával kapcsolatban
a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása

Intézkedés:

Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel

Tárgy:

Döntés „Gencsapátiért” és „Gencsapáti Ifjú Tehetsége” 2017.
évi elismerő címben részesülő személyekről, szervezetekről

Intézkedés:

A kitüntetésben részesült személyeket 2017. március 6-án
tájékoztattuk a testületi döntésről, egyben meghívtuk őket a
települési ünnepre

41/2017. (III.14.)

42/2017. (III.14.)

43/2017. (III.14.)

44/2017. (III.14.)

45/2017. (III.14.)

Tárgy:

A Gencsapáti 0100/45 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan
értékesítése – pályázati felhívás jóváhagyása

Intézkedés:

A pályázati felhívást 2017. március 16-án feltettük a település
honlapjára

Tárgy:

Javaslat a Gencsapáti 1304 és a Gencsapáti 1306 hrsz.-ú
ingatlanok megvásárlására

Intézkedés:

Az adásvételi szerződések előkészítése folyamatban van

Tárgy:

Támogatási kérelem benyújtása a települési önkormányzatok
működőképességének megőrzésére kiírt pályázatra

Intézkedés:

A pályázati dokumentáció összeállítása folyamatban van

Tárgy:

Támogatási
kérelem
benyújtása
az
önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – Dózsa u.-i
járdafelújítás

Intézkedés:

A pályázati dokumentáció összeállítása folyamatban van

Tárgy:

Konzorciumi támogatási kérelem benyújtása az EFOP-1.5-2-16
pályázatra – Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben

Intézkedés:

A pályázati adatlapot 2017. március 17-án megküldtük a
pályázatot
koordináló
Nyugat-Pannon
Területés
Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-hez

46/2017. (III.14.)

47/2017. (III.14.)

48/2017. (III.14.)

Tárgy:

A Gencsapáti 0156/2 hrsz.-ú ingatlan művelési ágának
felülvizsgálata

Intézkedés:

A változás-bejelentési kérelem 2017. március 21-én
benyújtásra került a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Osztálya számára

Tárgy:

Döntés az SFS Level Kft. iratrendezési, iratselejtezési
árajánlatáról

Intézkedés:

A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően új árajánlat
folyamatban van új árajánlat beszerezése

Tárgy:

Hozzájárulás a Műszaki Csoportnál egy teljes állású,
határozatlan időtartamú álláshellyel történő betöltéséhez

Intézkedés:

Az új munkavállaló 2017. április 3-án megkezdi a munkát az
Önkormányzatnál

