
  

 

               
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
           

                               

                               
                               

 

                               

 
                               
                               

                               
                               
                        
                               

    Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 
eseményeiről 

                               
                               

                        
                               

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                               
                               

                        
                               

    Bodorkós Ferenc polgármester 
Kissné Sághi Rita igazgatási előadó 

                               
                               
                               
                               
                        
                               

    Az előterjesztést 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. 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.   
 
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. január 19. és a 2017. február 9. 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    

                              
                              

 



  

 
 

 
23.  Kálmán Ernővel, a VASI ÁRCSI Kft. ügyvezetőjével egyeztettem az iparterület 

szennyvízelvezetési problémájáról. A VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. által 
jelzett problémáról a testületi ülésen szóban tájékoztatom a testület tagjait.  

 
25.  Rápli Pállal, az ALTUS Savaria Tervező Iroda Kft. ügyvezetőjével – a képviselő-testületi 

döntésnek megfelelően – a lakóterületi övezetekben a meglévő és új építési telkek 
szélességére, mélységére, minimális telekméretére vonatkozó előírások 
felülvizsgálatáról, a nagy kiterjedésű telkek nyeles telekként történő hasznosítási 
lehetőségének vizsgálatáról tárgyaltam. 

 
26.  Karácsonyné Nedeczky Katalinnal tervező asszonnyal a Deák F. utca kiviteli tervéről 

egyeztettem. Megrendeltem a közbeszerzési eljáráshoz szükséges engedélyezési terv 
összeállítását.  

 
 
 

 
 

 
1.  Katona Lászlóval, a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. szennyvíz-szolgáltatási 

főmérnökével tárgyaltam az iparterületi fejlesztésről, valamint a Deák F. utca 
beruházásról 

 
7.  Gyöngyössy Gergellyel egyeztettem a Művelődési Ház és Könyvár bővítési pályázatáról. 

Az egyeztetésen részt vett Geröly Tibor alpolgármester úr, és Varga Albin igazgató úr. 
A testületi ülésen a tárgyalások eredményéről tájékoztatom a testület tagjait, és a 
pályázattal kapcsolatban testületi döntéshozatal is szükséges.  

 
8.  Hajdú Istvánnal, a Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

osztályvezetőjével tárgyaltam az iparterületi fejlesztés aktuális állásáról 
 

 


