
  

                      
  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                 
                                 
                                 

  

 
                                 
                                 
  

 

                                 
                                 

                                 
                                 
                        
                                 

    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, 2017. január 18.                 
                                 
                                 
                                 

                (: 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.   
 
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. december 22. és a 2017. január 19. közötti időszakban megtett intézkedéseimről és 
fontosabb tárgyalásaimról a beszámoló 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    

                              
                              

 



  

 
 

 
2.  Geröly Tibor alpolgármester úrral személyesen kerestük fel és köszöntük meg a 

település nevében a Vas Megyei Önkormányzatnál, a Vas Megyei Kormányhivatalnál, 
valamint a Szombathelyi Járási Hivatalnál tevékenykedő azon személyeknek a 
munkáját, akik jelentősen segítették és támogatták Önkormányzatunk 2016. évi 
feladatellátását. 

 
3.  Geröly Tibor alpolgármester úrral az újév alkalmából a Polgármesteri Hivatalban 

köszöntöttük az intézményvezetőket. Röviden értékeltük a 2016-os évet, 
megköszöntük az intézmények és az intézményvezetők sikeres, eredményes és 
áldozatkész munkáját.  
Az intézményvezetőket tájékoztattuk az Önkormányzat 2017-es év fejlesztési és 
felújítási terveiről, valamint az előttünk álló feladatokról.  

 
5.  Daragó Zsolttal, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. projektigazgatójával 

egyeztetettem a 87-es számú főúton elhelyezett útdíj kapu környezetében tervezett 
iparterületi fejlesztési tervekről.  
A fejlesztéssel kapcsolatos tervekről – a tervdokumentáció csatolásával együtt – 
írásban is tájékoztattam a projektvezető urat.  

 
12.  Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Dr. Bencsics Enikővel, a 

Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezetőjével, 
valamint Pósfainé Sebestyén Bianka intézményvezetővel, bölcsődei feladat-ellátási 
mentorral egyeztettem a bölcsődei ellátásról. Az egyeztetésen részt vett Dr. Görög 
István jegyző és Kissné Sághi Rita igazgatási előadó is. 
Megnyugtató, hogy Szombathely örömmel fogadja a település bölcsődés korú 
gyermekeit.  
A bölcsődei ellátás biztosításáról a képviselő-testületi ülésre írásbeli előterjesztés 
készült.  

 
17.  Ágh Péter országgyűlési képviselőjével egyeztettem a 2017. évi várható pályázati 

lehetőségekről. 
A találkozó során képviselői urat tájékoztattam az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési 
és beruházási terveiről. 

 
18.  A TOP-1.4.1.-15-VS1 pályázat keretében, a Gyöngyös-kert Óvoda felújítására, 

bővítésére és korszerűsítésére benyújtott pályázat keretében megtartott előzetes 
helyszíni ellenőrzésen vettem részt. Vizsgálták az épület állapotát, hogy nem 
kezdődtek-e el a felújítási munkálatokat, valamint az engedélyek és dokumentációk 
meglétét. 
Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. 

 
 
 
 

 
 


