
                                      

               
 

 

               
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                       
                                      
                                      
      

 

      
            
            

                                      
      

 

      
            
            
            

                                      
                                      
                                      
                                      
   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. május 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. április 20-i rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 2, a 2017. április 27-i 
munkaterv szerinti, nyilvános ülésén 10, a 2017. május 11-i rendkívüli, nyilvános ülésen 4 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    
                              

 
 
 
 
 



 

69/2017. (IV.20.)  Tárgy: 
 

 
 

Deák F. utca burkolatépítés és csapadékvíz-elvezetés 
közbeszerzési eljárás – eljárást megindító felhívás jóváhagyása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Az eljárást megindító felhívás 2017. április 24-én megküldésre 
került a Képviselő-testület által meghatározott 6 gazdasági 
társaság számára 

 
 
 
 

70/2017. (IV.20.)  Tárgy: 
 

 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatási 
pályázat keretében a 44/2017. (III.14.) számú képviselő-
testületi határozat módosítása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A pályázat 2017. április 27-én benyújtásra került a Magyar 
Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságára. Az igazgatóság 2017. 
április 28-án visszaigazolta, hogy a pályázat benyújtásra került 

 
 
 
 

71/2017. (IV.27.)  Tárgy: 
 

 A Deák F. utca burkolatépítés és csapadékvíz elvezetés 
közbeszerzési eljárás beruházási értékének meghatározásával 
kapcsolatos döntés zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

72/2017. (IV.27.)  Tárgy: 
 
 

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

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel  

 
 
 
 

73/2017. (IV.27.)  Tárgy: 
 
 

 A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
polgármesteri beszámoló elfogadása  

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 



 

74/2017. (IV.27.)  Tárgy: 
 
 

 A 2016. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló elfogadása  

 
  Intézkedés: 

 
 

 A belsőellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése 
érdekében megtett intézkedéseinkről a képviselők a júniusi 
testületi ülésen kapnak tájékoztatást 

 
 
 
 

75/2017. (IV.27.)  Tárgy: 
 
 

 A SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megszüntetése  

 
  Intézkedés: 

 
 

 A közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről szóló szerződést 2017. május 3-án 
megküldtük a SZOMHULL Kft. számára. 
Az Önkormányzati döntésről tájékoztattuk a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t 

 
 
 
 

76/20177. (IV.27.)  Tárgy: 
 
 

 Gencsapáti Községi Sportegyesület TAO programban való 
részvételének támogatása  

 
  Intézkedés: 

 
 

 A testületi döntésről szóló jegyzőkönyvi kivonat, a tulajdonosi, 
a fenntartási kötelezettségről, valamint az önrész 
rendelkezésre bocsátásáról szóló önkormányzati nyilatkozatok 
2017. április 28-án átadásra kerültek a sportegyesület számára 

 
 
 
 

77/2017. (IV.27.)  Tárgy: 
 
 

 Döntés Csuporné Imre Judit Szombathely, Vörösmarty u. 41. 
szám alatti lakos belterületbe vonási kérelméről  

 
  Intézkedés: 

 
 

 Csuporné Imre Juditot 2017. május 3-án tájékoztattuk a 
Képviselő-testület döntéséről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

78/2017. (IV.27.)  Tárgy: 
 

 Döntés közfoglalkoztatási program keretében kitermelt 
faanyag hasznosítása keretében szociális célú tűzifa 
igényléséről  

 
  Intézkedés: 

 
 

 Abért Valentin képviselő úr a képviselő-testületi ülés során ad 
tájékoztatást a megbízás keretében szerzett tapasztalatairól 

 
 
 
 

79/2017. (IV.27.)  Tárgy: 
 
 

 Döntés arról, hogy a személyükben érintett képviselőket nem 
zárják ki a döntéshozatalból a Pályázati Bíráló Bizottság 
tagjainak megválasztása során 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

80/2017. (IV.27.)  Tárgy: 
 
 

 Személyi javaslat a Gyöngyös-kert Óvoda óvodavezetői 
pályázatára benyújtott pályázatok Bíráló Bizottság elnökére és 
tagjaira 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Polgármester úr a Képviselő-testületi javaslatot a Társulás 
2017. április 28-i tanácsülésén ismertette, a tanács a személyi 
javaslatot elfogadta és a Bíráló Bizottság tagjait megválasztotta  

 
 
 
 

81/2017. (IV.27.)  Tárgy: 
 
 

 Az önkormányzati utak burkolatának felújítására kiírt 
közbeszerzési eljáráshoz biztosított önkormányzati forrás 
meghatározása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Dr. Unger István az árajánlatok 2017. május 10-i bontása során 
ismertette és jegyzőkönyvbe foglalta a Képviselő-testület által 
meghatározott forrás összegét 

 
 
 
 

82/2017. (V.11.)  Tárgy: 
 
 

 Tájékoztatás a TOP pályázatok keretében elnyert 
önkormányzati támogatások felhasználásával kapcsolatos 
feladatokról 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált intézkedést nem igényel 

 



 

83/2017. (V.11.)  Tárgy: 
 
 

 Gencsapáti településrendezési eszközeinek kismértékű 
módosítása – elfogadási és hatályba léptetési szakasz 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A testületi döntésről szóló jegyzőkönyvi kivonatot 2017. május 
17-én megküldtük az Altus-Savaria Kft. részére a záró-
dokumentáció összeállítása érdekében 

 
 

84/2017. (V.11.)  Tárgy: 
 
 

 Az önkormányzati utak burkolat-felújítási munkálataira kiírt 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos tájékoztató 
elfogadása  

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

85/2017. (V.11.)  Tárgy: 
 
 

 Döntés a Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2017. évi 
támogatási kérelmeiről 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A támogatásban részesített civil szervezeteket 2017. május 22-
én tájékoztatjuk a testület támogató döntéséről, melyhez 
csatoljuk a támogatási szerződések tervezeteit 

 
 


