
  

                                         
                                         

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
                                 
                                 
                                 
                                 

                        
                                 

    Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 
eseményeiről 

                                 
                                 

                        
                                 

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                                 
                                 

                        
                                 

    Bodorkós Ferenc polgármester 
    Kissné Sághi Rita igazgatási előadó 
                                 
                                 
                                 
                                 

                   
                                 

    A polgármesteri beszámolót 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 (a jelen lévő önkormányzati 
képviselők több mint felének) igen szavazata szükséges. 

                                 
                                 
                                 
  Gencsapáti, 2016. október 27.                 
                                 
                                 
                                 

              (: Kissné Sághi Rita s. k. :)     
                 igazgatási előadó        
                                 

                                  
 
 
 



  

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.   
 
A beszámolóval kapcsolatban az SzMSz 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. 

 
 

Legutóbb a 2016. szeptember 8-i munkaterv szerinti nyilvános ülésen számoltam be polgármesteri 
intézkedéseimről, de a testület 2016. október 10-én rendkívüli testületi ülést tartott, mely során a 
képviselők tájékoztatást kaptak a folyamatban lévő ügyekről.  
Az ülések közötti időszakban megtett polgármesteri intézkedéseimet és tárgyalásaimat jelen 
beszámoló melléklete ismerteti. 
Fentieken túl napi rendszerességgel részt vettem az önkormányzati hatósági ügyek intézésében. 
 
 

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: Bodorkós Ferenc polgármester    
     Határidő: azonnal    
                              
                              



  

 
 

 
20.  Az Iparterület ingatlanértékesítéssel kapcsolatos tennivalókról egyeztettem a VASI 

ÁRCSI Kft. jogi képviselőjével, Dr. Medres Szabolcs ügyvéd úrral, a tárgyaláson részt vett 
Dr. Gombos Árpád ügyvéd úr, Geröly Tibor alpolgármester úr és Dr. Görög István jegyző 
úr. Az iparterületi fejlesztésről a képviselők a képviselők testületi ülésen részletes 
tájékoztatást kapnak. 

 

27.  A magán iparterület fejlesztéséről egyeztettem egy érdeklődő befektetővel. 
 

 

29.  Gerencsér Beáta igazgató asszony, az Apponyi Albert Általános Iskola igazgatója jelezte, 
hogy az iskola fénymásolója elromlott, és a szakértők szerint a gép kora és műszaki 
állapota alapján nem javítható. A működtetést ellátó Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Szombathelyi Tankerülete nem tudott új gép beszerzéséről gondoskodni, így a 
nevelési és oktatási feladatok ellátása érdekében intézkedtem egy új fénymásoló 
beszerzéséről, mely 266.700,- Ft volt. 

 
 
 
 

 
 

 
3.  Az Apáti vízelvezető árok műszaki átadásán vettem részt, az Önkormányzat a 

munkálatokra 600.000 Ft támogatásban részesült. 
 

6.  Az Aradi vértanúk tiszteletére tartott ünnepélyen vettem részt az Apponyi Albert 
Általános Iskolában.  

 

10.  A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereivel megtartottuk a 
vízi védművek felülvizsgálatát. a bejáráson részt vett Geröly Tibor alpolgármester úr is. 

 

14.  A SZKENDÓ Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft. képviselőivel megtartottuk a járdafelújítás 
garanciális bejárását, melyen részt vett Zsombori Pál műszaki ellenőr is. 

 

18.  Az iparterületi ingatlanértékesítéssel kapcsolatos feladatokról egyeztettem Dr. Gombos 
Árpád ügyvéd úrral.  

 
 


