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      E LŐ T E R J E S Z T É S 
      

            

                              

  Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 15-én tartandó 
 

munkaterv szerinti nyilvános testületi ülésére 

  

                              

                              

                              

  Tárgy:                         
                              

    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

                              
                              

  Előterjesztő:                       
                              

    Bodorkós Ferenc polgármester 

                              
                              

  Összeállította:                      
                              

    Dr. Görög István jegyző 

                              

                              

                              

  Tárgyalás módja:                    
                              

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

20111. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései 

alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                              
                              

  Szavazás módja:                    
                              

    nyílt szavazás, a beszámoló elfogadásához – az Mötv. 47. § (2) 

bekezdésére és 50. §-ára figyelemmel – a Képviselő-testület 

egyszerű többségű (jelen lévő önkormányzati képviselők, több mint 

felének) igen szavazata szükséges. 

                              

                              
                              

  Gencsapáti, 2018. 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.   
 

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 2018. január 4-i rendkívüli, nyilvános testületi ülésen 2, a 2018. január 11-i 

munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülésen 7, a 2018. január 11-i munkaterv szerinti, zárt testületi 

ülésen 6 képviselő-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-testületének 

../2018. (II.15.) számú határozata 

  

                              

   Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri beszámolót elfogadja. 

   

                              

     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    

     Határidő: azonnal    

                              
 

 



 

1/2018. (I.4.)  Tárgy: 

 

 

 

 

 

Az Idősek Klubja, az Apponyi Albert Általános Iskola és a 

Gyöngyös-kert Óvoda felújítási és korszerűsítési 

pályázatainak aktuális helyzetével kapcsolatos 

polgármesteri beszámoló elfogadása 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 Tudomásul szolgált intézkedést nem igényel 

 

 

 

2/2018. (I.4.)  Tárgy: 

 

 

 

 Támogatási kérelem benyújtása a zártkerti besorolású 

földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 

támogatására kiírt, „ZP-1-2017” kódszámú pályázatára 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 A pályázat határidőben benyújtásra került, a támogatási 

kérelem elbírálása folyamatban van 

 

 

 

3/2018. (I.11.)  Tárgy: 

 

 

 

 Döntés a Gencsapáti 421/1 hrsz.-ú, a természetben a 

Gencsapáti, Hunyadi út 227/A. számú ingatlan 

megvásárlására vonatkozó napirendi pontot zárt ülésen 

történő tárgyalásáról 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 

 

 

4/2018. (I.11.)  Tárgy: 

 

 

 

 A két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről szóló polgármesteri beszámoló elfogadása 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 Tudomásul szolgált intézkedést nem igényel  

 



 

5/2018. (I.11.)  Tárgy: 

 

 

 

 A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri beszámoló elfogadása 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 

 

 

6/2018. (I.11.)  Tárgy: 

 

 

 

 A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 A polgármester a munkatervben elfogadott 

szempontokat a testület 2018. évi működése során 

érvényesíteni fogja 

 

 

 

7/2018. (I.11.)  Tárgy: 

 

 

 

 A teljesítménykövetelmények alapját képező, 2018. évi 

kiemelt köztisztviselői célok meghatározása 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 A jegyzővel, valamint a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőivel szemben támasztott 2018. évi egyéni 

teljesítmény-követelmények meghatározása 2018. 

január 31-én megtörtént  

 

 

 

8/2018. (I.11.)  Tárgy: 

 

 

 

 A polgármester felhatalmazása a Dózsa utcai és Hunyadi 

úti járdafelújítással, a Deák Ferenc utcai vízelvezetéssel, 

valamint az Ady utca út és vízvezeték építéssel 

kapcsolatos előkészítő munkálatok elvégzésére 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 A járdafelújítás közbeszerzési eljárásának lebonyolítására 

kiírt beszerzési eljárás folyamatban van, az Ady és 

Alkotmány utcai ivóvíz-gerincvezeték kiépítéséről a 

testület a február 15-i ülésen dönt 
 



 

9/2018. (I.11.)  Tárgy: 

 

 

 

 Hozzájárulás egy rézsűkaszáló gép beszerzéséhez a 

Műszaki Csoport számára 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 Folyamatban van az árajánlatok beszerzése 

 

 

 

10/2018. (I.11.) 
 

- zárt ülés - 

 Tárgy: 

 

 

 

 Döntés a Gencsapáti 421/1/A/1 hrsz.-ú, a természetben a 

Gencsapáti, Hunyadi út 227/A. szám alatt lévő 89 m2-es 

lakás 13.000.000,-Ft vételáron történő megvásárlásáról 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 Az adásvételi szerződés 2018. február 2-án aláírásra 

került, a vételár első 6.500.000,- Ft-os részletét 2018. 

február 5-én átutaltuk az eladók számára 

 

 

 

11/2018. (I.11.) 
 

- zárt ülés - 

 Tárgy: 

 

 

 

 Döntés arról, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megválasztása során a személyükben érintett 

képviselőket nem zárják ki a döntéshozatalból 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 

 

 

12/2018. (I.11.) 
 

- zárt ülés - 

 Tárgy: 

 

 

 

 A Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztása 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 



 

13/2018. (I.11.) 
 

- zárt ülés - 

 Tárgy: 

 

 

 

 Döntés Koltai Miklósné „Vas Megye Önkormányzata 

Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerő díjra történő 

javaslatáról 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 A szakmai indoklásának összeállítása és az Önkormányzati 

javaslat 2018. január 25-én határidőben megtörtént a Vas 

Megyei Önkormányzat elnöke számára 

 

 

 

14/2018. (I.11.) 
 

- zárt ülés - 

 Tárgy: 

 

 

 

 Döntés Vincze Alfonzné Vas Megye Önkormányzata 

Szolgálatáért „Kulturális Tagozata” elismerő díjra történő 

javaslatáról 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 A szakmai indoklásának összeállítása és az Önkormányzati 

javaslat 2018. január 25-én határidőben megtörtént a Vas 

Megyei Önkormányzat elnöke számára  

 

 

 

15/2018. (I.11.) 
 

- zárt ülés - 

 Tárgy: 

 

 

 

 Döntés Bodorkós Ferencné Vas Megye Önkormányzata 

Szolgálatáért „Szociális Tagozata” elismerő díjra történő 

javaslatáról 

 

  Intézkedés: 

 

 

 

 A szakmai indoklásának összeállítása és az Önkormányzati 

javaslat 2018. január 25-én határidőben megtörtént a Vas 

Megyei Önkormányzat elnöke számára 

 

 
 


