
  

                                         
                                         

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
                                 
                                 
                                 
                                 

                        
                                 

    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. november 14.                 
                                 
                                 
                                 

              (: 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. 

 
 

Polgármesteri feladataim ellátása során napi rendszerességgel részt vettem a Polgármesteri 
Hivatalban az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek intézésében. 
A 2016. október 27. és november 17. közötti időszakban megtett intézkedéseimről és fontosabb 
tárgyalásaimról a beszámoló mellékletét képező 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: Bodorkós Ferenc polgármester    
     Határidő: azonnal    
                              
                              

 
 



  

 

 
 

 
8.  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége a Széchenyi 

2020 Vidékfejlesztési Program 6-7-4.1.1.-16 projekt keretében, az Idősek Klubja külső 
felújítására és energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázat során előzetes helyszíni 
ellenőrzést tartott. Vizsgálták az épület állapotát, hogy nem kezdődtek-e el a felújítási 
munkálatokat, valamint az engedélyek és dokumentációk meglétét. 
Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. 

 

9.  A 141/2016. (X.27.) képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében a 
KARÁCSONY Mérnöki Iroda Kft.-vel egyeztettem az Ady utca vízelvezetési 
problémájának problémájáról. 
 

Kálmán Ernővel, a VASI ÁRCSI Kft. ügyvezetőjével az iparterületi ingatlan értékesítéséről 
és az iparterületi fejlesztésről tárgyaltam.    

 

10.  Hajdú Istvánnal, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely Járási Hivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Osztály osztályvezetőjével egyeztettem az iparterületi ingatlan 
értékesítésével és fejlesztéssel kapcsolatos hatósági eljárásról. 
 

Csermelyi Andrea állami főépítész asszonnyal tárgyaltam a településrendezési eszközök 
egyszerűsített eljárásban történő módosítási eljárásáról. 
A tárgyalás eredményéről a 2016. november 10-i rendkívüli testületi ülésen 
tájékoztattam a képviselőket, és a Képviselő-testület meghozta az eljárás mielőbbi 
befejezésével kapcsolatos döntést. 

 

11.  A földhivatalban egyeztettem a Gencsapáti 0115/20-21 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítási 
lehetőségeiről. Mint a testület előtt ismert, a BRC Horváth Motocross Sportegyesület 
szeretné a területet tartós bérletbe venni, és ott egy motocross pályát kialakítani és 
működtetni.   
A helyzet nem egyszerű, mert a kialakítandó pálya helyéül szolgáló terület kizárólag a 
magyar állam kizárólagos tulajdonát képező ingatlanról közelíthető meg, ezért a 
magyar állam képviseletében eljáró szervezettől engedélyt kell beszerezni.  

 

16.  Az iparterületi ingatlan értékesítéséről valamint az iparterületi fejlesztésről fogok 
tárgyalni Gáspár Péter tervezővel és Kálmán Ernővel, a VASI ÁRCSI Kft. ügyvezetőjével. 
a tárgyalások eredményéről szóban fogom tájékoztatni a testület tagjait.  

 
 


