
  

               
 

 

               
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                                      
     

 

     
          
          

                                      

 

                                      
                                      
                                      
                                      
   Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 
  

                                      
                                      

   Bodorkós Ferenc polgármester   
                                      
                                      

   Dr. Görög István jegyző   
                                      
                                      
                                      
                                      
   Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései 
alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

  

                                      
                                      

   nyílt szavazás, a költségvetési rendelet elfogadásához – 
figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a 
Képviselő-testület minősített többségű (az önkormányzati 
képviselők több mint felének) igen szavazata szükséges. 

  

                                      
                                      
                                      
  Gencsapáti, 2017. február 2.                        
                                      
                                      
                                      
                    (: Dr. Görög István s.k. :)        
                      jegyző          
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      



  

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 Képviselő-testület a 2017. január 19-én megtartott munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülésén 
15, a 2017. január 30-i rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 1 testületi határozatot fogadott el.  
A képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket jelen beszámoló 
melléklete ismerteti. 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, és csatolt határozati javaslat 
elfogadására! 
 
 

  

 

  

  

 

 

 

                              
                              

   Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 

   

                              
     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    
     Határidő: azonnal    
                              
                              

 
 
 
 



  

 
1/2017. (I.19.)  Tárgy: 

 
 

 
 

A két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 
szóló polgármesteri beszámoló elfogadása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

2/2017. (I.19.)  Tárgy: 
 
 

 A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
polgármesteri beszámoló elfogadása  

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel  

 
 
 
 

3/2017. (I.19.)  Tárgy: 
 
 

 Az ALTUS SAVARIA Tervező Iroda Kft. megbízása, hogy a 
kialakult területeken vizsgálja meg a nagy kiterjedésű telkek 
nyeles telekként történő hasznosítási lehetőségét 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Az árajánlat beszerzése 2017. január 24-én megtörtént, a 
településrendezési szerződés 2017. január 30-án aláírásra 
került. A tervezőmunka megkezdődött 

 
 
 
 

4/2017. (I.19.)   Tárgy: 
 
 

 A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A polgármester a munkatervben elfogadott szempontokat a 
testület 2017. évi működése során érvényesíteni fogja 

 
 
 
 

5/2017. (I.19.)  Tárgy: 
 
 

 A 2017. évi önkormányzati felújításokról, fejlesztésekről szóló 
polgármesteri tájékoztató elfogadása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 



  

 
6/2017. (I.19.)  Tárgy: 

 
 

 Gondoskodás a három év alatti gyermekek kötelező bölcsődei 
ellátásáról  

 
  Intézkedés: 

 
 

 A képviselő-testületi döntésről szólótájékoztatót 2017. január 
30-án megküldtük Szombathely Megyei jogú Város 
Polgármesteri Hivatala számára 

 
 
 
 

7/2017. (I.19.)  Tárgy: 
 
 

 A teljesítménykövetelmények alapját képező, 2017. évi kiemelt 
köztisztviselői célok meghatározása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A jegyzővel, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel 
szemben támasztott 2017. évi egyéni teljesítmény-
követelmények meghatározása 2017. január 31-én megtörtént 

 
 
 
 

8/2017. (I.19.)  Tárgy: 
 
 

 Bodorkós Ferenc társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A módosított tiszteletdíj és költségtérítés számfejtése 
érdekében 2016. január 30-án intézkedtünk a Magyar 
Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága felé 

 
 
 
 

9/2017. (I.19.)  Tárgy: 
 
 

 Geröly Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A módosított tiszteletdíj és költségtérítés számfejtése 
érdekében 2016. január 30-án intézkedtünk a Magyar 
Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága felé 

 
 
 
 

10/2017. (I.19.)  Tárgy: 
 
 

 Döntés arról, hogy a személyükben érintett képviselőket nem 
zárja ki a döntéshozatalból 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 



  

 
11/2017. (I.19.)  Tárgy: 

 
 

 A Selejtezési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A Bizottság 2017. január 24-én megtekintette és feltérképezte a 
kisiskola épületében tárolt eszközöket. A Bizottság szakmai 
javaslata a februári testületi ülésén ismertetésre kerül  

 
 
 
 

12/2017. (I.19.)  Tárgy: 
 
 

 Döntés a Kerekerdő Alapítvánnyal 2013. december 30-án 
megkötött bérleti szerződés megszüntetéséről 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A bérleti szerződés rendes felmondással történő 
megszüntetéséről szóló jognyilatkozat 2017. január 27-én 
megküldésre került az alapítvány kuratóriumi elnöke részére 

 
 
 
 

13/2017. (I.19.)  Tárgy: 
 
 

 Döntés a magánszemélyek tulajdonát képező, feleslegessé vált 
autógumik begyűjtéséről és ártalmatlanításukról 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Az autógumik begyűjtésével kapcsolatos lakossági tájékoztatót a 
Hírmondó februári számában megjelentetjük 

 
 
 
 

14/2017. (I.19.)  Tárgy: 
 
 

 100.000,- Ft támogatás biztosítása a Művelődési Ház és 
Könyvtár számára a Lukácsházán 2017. március 4-én 
megrendezendő böllérversenyen történő részvételhez 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A támogatási összeg az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében tervezésre kerül 

 
 
 


