
                                      
                                      
                                      
                                      

 

   

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 

 

                             
                             

                                      
                                      
                                      
                                      
 Tárgy:   Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről 
                                      
                                      

 Előterjesztő:   Bodorkós Ferenc polgármester 
                                      
                                      

 Összeállította:   Kissné Sághi Rita igazgatási előadó 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
 A tárgyalás módja:   A beszámolót – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és 
(2) bekezdéseire – nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                      
                                      

 A szavazás módja:   nyílt szavazás, a polgármesteri beszámoló elfogadásához – 
figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a 
Képviselő-testület egyszerű többségű (a megválasztott 
önkormányzati képviselők több mint felének) szavazata szükséges. 

                                      
                                      
                                      
           Gencsapáti, 2016. január 20.              
                                      
                                      
                                      
                      (: 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 tisztségemből eredő feladataim ellátásán túl napi rendszerességgel részt vettem az 
Önkormányzatnál folyó ügyek intézésében, ezért a 2015. december 22. és 2016. január 21. közötti 
időszakban – terjedelmi okok miatt – kizárólag a jelentősebb tárgyalásaimról és intézkedéseimről 
kívánok beszámolni.   
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, és polgármesteri beszámoló 
elfogadására! 
 
 

       

 

                           
                           

 HATÁROZATTERVEZET   
                           
  Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 
eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

  

                           
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   
    Határidő: azonnal   
                           

                            

 
 
 
 



 

2016. január  
 

 
7. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselőivel, Lakatár Gábor tűzoltó 

alezredessel és Kiss Péter tűzoltó századossal egyeztettünk, illetve helyszíni próbaemelést 
végeztünk a Kossuth utca elején lévő veszélyes nyárfák kivágásáról.  

 
 

12. Dr. Károlyi Ákossal, Szombathely Megyei Jogú Város jegyzőjével és Dr. Görög István 
jegyző úrral az orvosi ügyelet díjazásáról egyeztettünk.  
 
Varga Albinnal, a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóval a TOP pályázatok egyeztetésén 
vettünk részt. 

 
 

14. Csire Imrével, a Szombathelyi Járási Hivatal Földmérési és Földügyi Osztályának 
munkatársával egyeztettünk a Deák F. utcától keletre, a Zsigra és Malom utca közötti 
ingatlanok belterületbe vonási kérelméről.  

 
 
 

18. 
 

Rápli Pál vezető tervezővel, építészeti és településrendezési igazságügyi szakértővel 
egyeztettünk a 2016. január 21-ei közmeghallgatás napirendi pontjairól.   
 
Kiss Zsoltné járási vezető védőnővel tárgyaltam Szalai Nóra területi védőnő 
helyettesítéséről. Szalai Nóra területi védőnőnk gyermekvállalása miatt vált szükségessé.   
A helyettesítésről a védőnő egészségi állapotának változása miatt a tervezett időpontnál 
korábban és gyorsabban kellett gondoskodnunk. A helyettesítés ügyében megkerestem 
Tóth József polgármester urat, Salköveskút Község Önkormányzata polgármesterét, a 
helyettesítést elvállaló Vargané Kámán Edit területi védőnő munkáltatói jogainak 
gyakorlóját, a helyettesítés engedélyezése érdekében.  
A helyettesítő védőnővel 2016. január 24-én egyeztetünk a részletekről. 
A részletekről szóban fogom tájékoztatni a képviselő-testületet az ülésen.  

 
 

19. Kalocsai Nándor földmérővel, illetve Horváth Gáborral, a Vas Megyei Kormányhivatal 
Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztályának munkatársával 
egyeztettünk a Deák F. utcától keletre, a Zsigra és Malom utca közötti ingatlanok 
belterületbe vonási kérelméről.   
 
Varga Albinnal, a Művelődési Ház és könyvtár igazgatóval ismételten a TOP pályázatokról 
egyeztettünk a Megyeházán. 

 
 

 


