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    Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 
eseményeiről 

                               
                               

                      
                               

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                               
                               

                      
                               

    Kissné Sághi Rita igazgatási előadó  
                               
                               
                               
                               
                 
                               

    Az előterjesztést – figyelemmel Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
46. § (1) és (2) bekezdéseire – 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. március 30.                
                               
                               
                (: Kissné Sághi Rita s.k. :)     
                 igazgatási előadó      
                               

                                
                                
                                

 
 



 
 

2 

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 2016. február 11. és 2016. március 31. 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   
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2016. február  
 

 
15. Részt vettem az iparterületi villamosítás munkaterület átadásán. 
  

 Dr. Unger Istvánnal a GERBEX Közbeszerzési Kft. képviselőjével egyeztettem az 
önkormányzati utak burkolat-felújítási közbeszerzés ajánlattételi felhívásának műszaki és 
jogi paramétereiről. Az egyeztetésen részt vett Zsombori Pál műszaki szakértő, Geröly 
Tibor alpolgármester és Dr. Görög István jegyző.  

 

Geröly Tibor alpolgármesterrel és Béry-Nagy Eszterrel részt vettem az Apáti temető 
ravatalozó épületének felújításával kapcsolatos munkaterület átadáson.  

 
 

16. Varga Albin igazgató úrral egyeztettünk a Vidékfejlesztési Program (VP), illetve a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatokról.  

  

 Varga Albinnal igazgató úrral a TOP és a VP konzorciumi megbeszélésén vettünk részt 
Lukácsházán. 

 
 

17. Jáger József képviselő úrral és Varga Albin igazgató úrral Kimlén jártunk az aktuális 
Vidékfejlesztési Programokról szóló konferencián 

 
 

23. Rápli Pállal, az ALTUS Savaria Mérnöki Kft. vezető tervezőjével egyeztettem az óvoda 
felújítási pályázat tartalmi elemeiről.   

  

 Részt vettem a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által 
szervezett települési egyeztetésen. Az egyeztetésen részt vettek a területi védőnők, a 
körzeti megbízott, a Gyöngyös-kert Óvoda, az Apponyi Albert Általános Iskola, az Ernuszt 
Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény és Polgármesteri Hivatal képviselői. 
A Képviselő-testület a májusi ülésén fogja tárgyalni a család- és gyermekjóléti feladatok 
2015. évi ellátásáról szóló beszámolót.  

 
 

24. A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás Társulási tanácsülésén vettem részt. A 
Társulási Tanács elfogadta a Társulás által működtetett óvodák 2016. évi költségvetését, 
jóváhagyta az óvodai beiratkozások, valamint az óvodák nyitva tartási idejének 
meghatározásáról szóló előterjesztést. 

 
 

26. Hódosi Dániel úrral egyeztettünk a TOP pályázatokról, az egyeztetésen részt vett Geröly 
Tibor alpolgármester úr és Dr. Görög István jegyző úr is.  

 
 

29. Dr. Görög István jegyző úrral és Kiss-Holczmann Ágnes adóügyi előadóval a CSENG Kft. 
csődegyezségi tárgyalásán vettem részt. A nem biztosított hitelezők nem fogadták el a 
CSENG Kft. által összeállított csődegyezségi javaslatot.   
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2016. március  
 

 
3. Lukácsházán Vidékfejlesztési Program egyeztetésen vettem részt Varga Albin úrral 

együtt.  
 
 

5. Gencsapáti-Perenye Polgárőrség tagjait köszöntöttem, a község nevében megköszöntem 
áldozatkész munkájukat.   

 
 

8. Imre Viktóriával, Perenye község polgármesterével és Dr. Deák Mariann körjegyzővel 
településeink lehetséges együttműködési lehetőségeiről tárgyaltunk, az egyeztetésen 
részt vett Varga Albin igazgató úr is.  

  

 Részt vettem a Gencsapáti Községi Sportegyesület Közgyűlésén.  
 

Tervezői generál egyeztetésen vettem részt az Idősek Klubja épület-felújítási pályázatán. 
 
 

15. Részt vettem Vas Megye Önkormányzatának az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
kitörésének 168. évfordulója alkalmából tartott ünnepi Közgyűlésén. 
A Közgyűlésen Geröly Tibor alpolgármester úr Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért 
Közigazgatási Tagozata kitüntetésben részesült.  

 
 

23.  A Karácsony és Társa Mérnöki Iroda Kft. munkatársával a szociális pályázathoz beadandó 
dokumentumokról tárgyaltam.   

  

 A Szombathelyi Városházán a családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátási 
szerződésének módosító dokumentumait írtam alá. 
 

A TOP és VP egyeztetésen vettem az Önkormányzat által benyújtandó támogatási 
kérelmekről. 

 
 

26.  Szalai Péter tervezővel az Idősek Klubja épület-felújítási pályázatához szükséges 
engedélyezési tervdokumentumokról egyeztettem.  

  

 ÁNTSZ eljárási díj befizetése ügyében intézkedtem, az utalás csatolva lett.  
  

 Az építési hatósághoz a terv benyújtásra került. 
 
 

 


