
  

               
        

               
                                      

               
 

 

               
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                                      
      

 

      
            
            

                                      
      

 

      
            
            
            
                                      
                                      
                                      
                                      

     Beszámoló a lejárt határidejű 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 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. február 17.                       
                                      
                                      
                                      
                     (: 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 Képviselő-testület a 2017. február 9-én megtartott munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülésén 8 
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    
                              
                              

 
 
 
 



  

 
19/2017. (II.9.)  Tárgy: 

 
 

 
 

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

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

20/2017. (II.9.)  Tárgy: 
 
 

 A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
polgármesteri beszámoló elfogadása  

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel  

 
 
 
 

21/2017. (II.9.)  Tárgy: 
 
 

 Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
2017-2020. évekre várható összegének meghatározása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Az Önkormányzat gazdálkodása a költségvetési rendeletben, 
valamint a képviselő-testületi határozatban foglaltaknak 
megfelelően történik.  

 
 
 
 

22/2017. (II.9.)   Tárgy: 
 
 

 Döntés a kisiskolában lévő tárgyi eszközök és bútorok 
selejtezéséről 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A Selejtezési Bizottság megkezdte a kisiskolában elhelyezett 
berendezések és tárgyi eszközök selejtezését 

 
 
 
 

23/2017. (II.9.)  Tárgy: 
 
 

 Közbeszerzői árajánlatok beszerzése - Deák Ferenc utca 
burkolatépítés és csapadékvíz elvezetés közbeszerzési eljárása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Az ajánlati felkérések három közbeszerző számára 2017. február 
20-án megküldésre kerültek. 

 



  

 
24/2017. (II.9.)  Tárgy: 

 
 

 A polgármester felhatalmazása az EFOP-4-1-7-16 pályázat 
előkészületi munkálatainak elvégzésére - Művelődési Ház és 
Könyvtár infrastrukturális fejlesztése  

 
  Intézkedés: 

 
 

 Az előkészületi munkálatok megkezdődtek a munkák 
eredményéről a képviselők tájékoztatást kapnak  

 
 
 
 

25/2017. (II.9.)  Tárgy: 
 
 

 A 2017/2018. évi tanérvre vonatkozó általános iskolai 
körzethatárok kijelölésére vonatkozó tervezetet elfogadása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A testületi döntésről szóló tájékoztatás 2017. február 15-én 
megküldésre került a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi 
Járási Hivatal számára  

 
 


