
  

                                      

               
 

 

               
                              
                              
                              
                              
                              
                              

           
 

           
                                      
                                      
      

 

      
            
            

                                      
      

 

      
            
            
            

                                      
                                      
                                      
                                      
   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 (jelen lévő önkormányzati 
képviselők több mint felének) igen szavazata szükséges. 

  

                                      
                                      
                                      

  Gencsapáti, 2017. május 24.                       
                                      
                                      
                                      

                     (: 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.   
 

Az SzMSz a beszámolóval kapcsolatban 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 2017. április 27. és a 2017. május 25. közötti időszakban megtett fontosabb polgármesteri 
intézkedéseimről és tárgyalásaimról az alábbi tájékoztatást adom. 
 
 
Polgármesteri tevékenységem meghatározó részét a Terület és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében elnyert önkormányzati pályázatok előkészítésével kapcsolatos tennivalók 
tették ki. 
A TOP pályázat keretében három támogatási kérelmet nyújtottunk be, a kérelem elbírálását 
követően  
o az Idősek Klubja épület-felújítására, bővítésére, energetikai korszerűsítésére, eszköz- és 

kisbusz beszerzésre 125.969.094,- Ft, 

o a Gyöngyös-kert Óvoda épület-felújítására, bővítésére 50.000.000,- Ft, 

o az Apponyi Albert Általános Iskola épület-felújítására és energetikai korszerűsítésére 
86.639.058,- Ft támogatásban részesült.  
 

Munkánk eredményességét bizonyítja, hogy három pályázatot egyedül Gencsapáti nyert Vas 
megyében.  Nagy siker ez, de a pályázatok lebonyolítása és elszámolása rendkívüli munkát és 
felelősséget jelent.  

 
 

Május hónap során napi szinten egyeztettem Gyöngyösi Gergellyel, az Idősek Klubja és a Gyöngyös-
kert Óvoda támogatási kérelmét elkészítő pályázatíró szakemberrel, valamint Ipkovics Tímea 
projektmenedzserrel, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársával, a pályázatok 
lebonyolításáról ütemezéséről és a megvalósításhoz szükséges feladatokról.  
 
 



  

2017. május 19-én részt vettünk a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) támogatásával 
lebonyolított TOP Vas megyei Információs Napján, melyen részt vett az NGM Regionális Fejlesztési 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának képviselői, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, 
előadást tartottak a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságának munkatársai és meghívásra 
kerültek a nyertes önkormányzatok képviselői.   
 

Vas megyében 80 település 120 programja nyert támogatást, a jóváhagyott kérelmek alapján több 
mint 11 milliárd forint fejlesztési forrás kerül a megyébe. 
 

Az Információs Napon tájékoztatást kaptunk a támogatási szerződések megkötésének ütemezéséről 
és feladatairól, melyre várhatóan 2017. május 31-ig sor kerül.  
Ismertették, hogy a pályázat megvalósítása során a kedvezményezetteknek likviditási tervet, előleg, 
illetve kifizetési kérelmet kell benyújtaniuk, és jelentéstételi kötelezettségeket kell teljesíteniük. 
Tájékoztatót hallgattunk a finanszírozási típusokról, a kifizetési és záró kifizetési igénylésről, a 
támogatási előleg igényléséről. A projekt megvalósítása során 100 %-os előleg lehívására van 
lehetőség, de a pályázatokban elkülönített tartalékokra nem igényelhető előleg.  
 

Részletes tájékoztatást kaptunk a közbeszerzési eljárások jogszabályi hátteréről és a közbeszerzési 
eljárások ellenőrzésének rendjéről. 
Az Információs Nap zárásaként a Széchenyi Programiroda szolgáltatásairól kaptak tájékoztatást a 
résztvevők.    
 
 

A tervezővel további egyeztetések szükségesek, mert a pályázat megvalósításához engedélyes 
tervdokumentációra és jogerős építési engedély szükséges, amennyiben a megvalósítandó fejlesztés 
engedély-köteles tevékenység, tételes tervezési árazott költségvetést szükséges, és  - amennyiben a 
vonatkozó jogszabályok előírják – kiviteli tervek is szükségesek. 
 

A közbeszerzési eljárások lefolytatását, és a nyertes pályázóval történt szerződéskötést követően 
indulhat a beruházás.  
A jogszabály a beruházás befejezésére 24 hónapot biztosít, de az előzetes információk alapján a 
fejlesztéseket 2018. októberéig be kell fejezni.  
 
 
Legkorábban az Idősek Klubja felújítási munkálatai kezdődhetnek meg, május 26-án indulnak a 
statikai vizsgálattal, valamint a tetőszerkezet állapot-felmérésével. 
A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal által készített szerződéstervezetet és mellékleteit ellenőriztük, 
a projektmenedzser ezt követően megküldte a Magyar Államkincstárba, ahol jelenleg végzik a 
szerződés ellenőrzését.   
A munka megindításához közbeszerző és műszaki ellenőr szükséges, a beruházás befejezésére 2018. 
szeptemberi céldátumot javaslok kitűzni.   
Tisztázandó kérdés a tetőszerkezet kialakításának módja, mely meghatározza a későbbi 
beépíthetőségét.   
Át kell gondolni a lépcső megvalósítási módját is, hiszen egy vasszerkezetű lépcső beépítése 
akadályozza egy későbbi esetleges funkcióváltást.  
Megfontolandó a tetőtéri ablakok beépítése is. 
 
 

A Gyöngyös-kert Óvoda épület-felújítása és bővítése igényli a legnagyobb mértékű előkészítő 
munkát, hiszen kizárólag tanulmánytervek állnak az Önkormányzat rendelkezésére.  
Jelenleg a tervezési egyeztetések zajlanak, a felmérési munkálatok a jövő héten indulnak. 
 
A pénzügyi elszámolás egyszerűsítése és megkönnyítése érdekében mindhárom pályázathoz önálló, 
külön bankszámlát nyitottunk a számlavezető bankban. 



  

Fentieken túl napi rendszerességgel részt vettem a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati és 
államigazgatási hatósági ügyek intézésében. 
 
 
 
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    
                              

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 


