
     

 
 

 
 

 

                                

                                
                                

             
            

                                

  

 

  

                                

                                

                                
                                

                             
                                

    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

                                
                                

                         
                                

    Bodorkós Ferenc polgármester 

                                
                                

                         
                                

    Dr. Görög István jegyző 

                                

                                

                                
                                

                       
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

20111. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései 

alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                
                                

                        
                                

    nyílt szavazás, a beszámoló elfogadásához – az Mötv. 47. § (2) 

bekezdésére és 50. §-ára figyelemmel – a Képviselő-testület 

egyszerű többségű (jelen lévő önkormányzati képviselők, több mint 

felének) igen szavazata szükséges. 

                                

                                
                                

  Gencsapáti, 2019. február 8.                

                                

                                
                                

                 (: 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 testület a 2019. január  10-i, munkaterv szerint, nyilvános ülésen  8 

 10-i, zárt testületi ülésen  2 

 22-i, rendkívüli, nyilvános testületi ülésen 1 

 31-i, rendkívüli, nyilvános testületi ülésen 2 határozatot hozott. 

 

 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: Bodorkós Ferenc polgármester    

      Határidő: azonnal    
                            

 

 

 

 



 

  Döntés arról, hogy a személyükben érintett képviselőket 

nem zárják ki a döntéshozatalból 

 

  Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 

 

 
 

  A két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről szóló polgármesteri beszámoló elfogadása 

 

  Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 

 

 
 

  A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámoló 

elfogadása 

 

  Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 

 

 
 

  A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 

előkészítésével kapcsolatos polgármesteri tájékoztató 

elfogadása 

 

  Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel  



 

  A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása 

 

  A polgármester a munkatervben elfogadott 

szempontokat érvényesíteni fogja a testület 2019. évi 

működése során 

 

 

 
 

  Támogatási kérelem benyújtása az „Illegális 

hulladéklerakók felszámolása” című pályázatra 

 

  A pályázati dokumentáció összeállítása folyamatban van, 

a támogatási kérelem benyújtására meghatározott 

határidő: 2019. február 28. 

 

 

 
 

  A helyi adók és a gépjárműadó I. félévi fizetési 

határidejének módosítása 

 

  Az önkormányzati ASP adó rendszerében a határidő-

módosítás megtörtént, a fizetési határidő módosításáról 

az adókötelezetteket a Hírmondó februári számában 

tájékoztattuk 

 

 

 
 

  A Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázatát 

véleményező eseti bizottság tagjainak megválasztása 

 

  A Bizottság tagjai a pályázatok benyújtására 

rendelkezésre álló határidőt (2019. február 15.) követően 

vizsgálják meg a benyújtott pályázatokat   



 

  Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztása 

 

  Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 

 

 
 

  Koltai Miklósné Vas Megyei Önkormányzata Szolgálatáért 

„Oktatási Tagozata” elismerő címre történő javaslata 

 

  A kitüntetési javaslat, a részletes indoklással együtt 2019. 

január 11-én megküldésre került a megyei közgyűlés 

elnöke számára  

 

 

 
 

  Támogatási kérelem benyújtása a Kiegyenlítő 

bérrendezési alap pályázatára 

 

  A támogatási kérelem az ebr 42 rendszerben rögzítésre 

került, a pályázat papír alapon határidőben benyújtásra 

került a MÁK Vas Megyei Igazgatóságára.  

A belügyminiszter február 28-ig dönt a pályázatokról 

 

 

 
 

  Döntés a „Polgármesteri Hivatal energetikai 

korszerűsítése” közbeszerzési eljárás során, a 

megvalósításhoz szükséges 8.765.123,- Ft-os forrás 

önerőként történő biztosításáról 

 

  A Képviselő-testület a februári ülésén bírálja el a 

közbeszerzési eljárás során benyújtott árajánlatokat 

 

 



 

  Hozzájárulás a Polgármesteri Hivatal létszám-

fejlesztéséhez  

 

  A 2019. évi költségvetési tervezet a testületi döntésnek 

megfelelően került tervezésre  

 


