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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. április 26.                
                               
                               
                (: Kissné Sághi Rita s.k. :)     
                 igazgatási előadó      
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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. 

 
 
 

A 2016. március 31. és 2016. április 28. közötti időszakban településvezetői munkám meghatározó 
részét a 37/2016. (II.29.), 38/2016. (II.29.), valamint a 41/2016. (III.21.) számú képviselő-testületi 
határozatok végrehajtására fordítottam.  
 

A hivatali munkaidőt jelentősen meghaladó időkeretben, napi rendszerességgel egyeztettem a 
megyei önkormányzat vezetőivel, a tervezőkkel, projektmenedzsmenti feladatot ellátó Gyöngyösi 
Gergellyel, az önkormányzati intézmények vezetőivel, valamint a projektek megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyek beszerzése érdekében, az engedélyező hatóságok képviselőivel az 
Idősek Klubjának, a Gyöngyös-kert Óvodának, valamint az Apponyi Albert Általános Iskolának, a 
Területfejlesztési és Települési Operatív Program és Vidékfejlesztési Program keretében benyújtandó 
felújítási, korszerűsítési, kapacitásbővítési pályázatainak előkészítéséről, valamint a pályázati 
dokumentációk összeállításával kapcsolatos tennivalókról.  
A képviselő-testületi ülés során a képviselők számára részletes szóbeli tájékoztatást kívánok adni a 
pályázatok előkészítésével kapcsolatban megtett polgármesteri intézkedéseimről, az egyes 
pályázatok aktuális helyzetéről.   
 
 

Fentieken túl felügyeltem az Apáti temető ravatalozó épületének felújítási munkálatait, több 
alkalommal egyeztettem a közbeszerzést végző gazdasági társaság képviselőjével a folyamatban lévő 
önkormányzati utak burkolat-felújítására kiírt közbeszerzési eljárás aktuális feladatairól, valamint 
részt vettem az önkormányzati hatósági ügyek intézésében.  
 
 
 
 



 
 

3 

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   
                           

                            

 
 


