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. április 20.

(: 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. március 30-án megtartott munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülésén
12, a 2017. április 6-i rendkívüli, nyilvános ülésen 7, a nyilvános ülést követő zárt ülésen 1
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

49/2017. (III.30.)

50/2017. (III.30.)

51/2017. (III.30.)

52/2017. (III.30.)

53/2017. (III.30.)

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:

Pályázati kiírási javaslat a Gyöngyös-kert Óvoda óvodavezetői
(magasabb vezetői) munkakör betöltésére

Intézkedés:

A Képviselő-testület döntése a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó
Tanács 2017. március 31-i Társulási Tanácsülésén ismertetésre
került – a Társulási Tanács a pályázat kiírásáról határozott

Tárgy:

A civil szervezetek 2016. évi működéséhez biztosított
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi
beszámolók elfogadása

Intézkedés:

Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel

Tárgy:

Pályázat kiírása a Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2017.
évi támogatására

Intézkedés:

A pályázati felhívást 2017. április 7-én közzétettük a település
honlapján, a felhívás megjelenik a Hírmondó áprilisi számában

végrehajtásáról

szóló

54/2017. (III.30.)

55/2017. (III.30.)

56/20177. (III.30.)

57/2017. (III.30.)

58/2017. (III.30.)

Tárgy:

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi szakmai tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása

Intézkedés:

Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel

Tárgy:

Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Intézkedés:

A közbeszerzési tervet a helyben szokásos módon közzétettük,
és 2017. április 18-án feltettük a település honlapjára

Tárgy:

Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszer
szerződés egybefoglalásának jóváhagyása

Intézkedés:

A testületi döntésről szóló tájékoztató 2017. április 18-án
megküldésre került a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű
Zrt. számára, a szerződés aláírása folyamatban van

Tárgy:

Döntés Tóth Magdolna Gencsapáti, Savaria út 46. szám alatti
lakos támogatási kérelméről

Intézkedés:

A testületi döntésről 2017. április 18-án tájékoztattuk a
kérelmezőt, a tájékoztatóhoz csatoltuk a Hivatal által készített
támogatási szerződést

Tárgy:

A Karácsony és Társa Kft. tervezési árajánlatának elfogadása –
Ady utca burkolatépítés és csapadékvíz elvezetés
tervdokumentációinak elkészítése

Intézkedés:

A Karácsony és Társa Kft.-t 2017. április 13-án tájékoztattuk a
testületi döntésről, a tervezési szerződés aláírása folyamatban
van

üzemeltetési

59/2017. (III.30.)

60/2017. (III.30.)

61/2017. (IV.6.)

62/2017. (IV.6.)

63/2017. (IV.6.)

Tárgy:

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségével kötendő
területhasználati megállapodás jóváhagyása

Intézkedés:

A használatba adási szerződés módosítása elkészült, a
szerződés aláírása folyamatban van

Tárgy:

Kékesi László és Vértes Ildikó Gencsapáti, Szent Flórián tér 5.
szám alatti lakosok területvásárlási kérelme

Intézkedés:

Gencsapáti, Szent Flórián tér 5. szám alatti lakosokat 2017.
április 18-án tájékoztattuk a testület döntéséről

Tárgy:

Gencsapáti község településrendezési eszközeinek kismértékű
módosítása – véleményezési szakasz lezárása

Intézkedés:

Az ALTUS Savaria Mérnöki Iroda Kft. által összeállított
módosított dokumentációt 2017. április 13-án megküldtük
végső véleményezésre az állami főépítész számára

Tárgy:

Döntés a Deák F. utca burkolatépítés és csapadékvíz elvezetés
közbeszerzési eljárásával kapcsolatban

Intézkedés:

Az ajánlattételi felhívást jóváhagyásra beterjesztettük a
testület 2017. április 20-i rendkívüli ülésére

Tárgy:

Döntés a Gencsapáti 0100/45 hrsz.-ú külterületi ingatlan
nyilvános pályázat keretében történő értékesítési eljárása
során benyújtott árajánlatokról

Intézkedés:

A benyújtott árajánlat elfogadásáról 2017. április 13-án
tájékoztattuk Kálmán Ernőt, a VASI ÁRCSI Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét

64/2017. (IV.6.)

65/2017. (IV.6.)

66/2017. (IV.6.)

67/2017. (IV.6.)

68/2017. (IV.6.)

Tárgy:

Döntés Csuporné Imre Judit Szombathely, Vörösmarty u. 41.
szám alatti lakos belterületbe vonási kérelméről

Intézkedés:

A településrendezési eszközök módosításával érintett
ingatlanok tulajdonosaival 2017. április 12-én megtartottuk az
egyeztető tárgyalást, melyről az április 27-i ülésén
tájékoztatjuk a testület tagjait

Tárgy:

A 2017. évi Pünkösdi Fesztivál előkészületeiről szóló
tájékoztató elfogadása

Intézkedés:

Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel

Tárgy:

Döntés a Gencsapáti 0100/13 hrsz.-ú ingatlanon tapasztalt
tűzvédelmi szabálytalanság megszüntetésével kapcsolatos
intézkedésekről

Intézkedés:

2017. április 13-án teljesítési határidő módosítása iránti
kérelmet nyújtottam be Lakatár Gáborhoz, a Szombathelyi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjéhez

Tárgy:

A Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola alapító okirat
módosítási ütemtervének véleményezése

Intézkedés:

A testületi döntésről 2017. április 18-án tájékoztattuk a
Szombathelyi Tankerületi Központot

Tárgy:

A helyi földbizottság állásfoglalásával szemben benyújtott
kifogások elbírálása – Gencsapáti 0117/8 hrsz.-ú külterületi
ingatlan adásvételi szerződése

Intézkedés:

A Képviselő-testületi határozat 2017. április 7-én közlésre
került a vevővel, az eladóval, a VMK Földhivatali Osztályával, és
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatóságával

