
  

                                         
                                         

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
                                 
                                 
                                 
                                 

                        
                                 

    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                                 
                                 

                        
                                 

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                                 
                                 

                        
                                 

    Dr. Görög István jegyző 
                                 
                                 
                                 
                                 
                   
                                 

    A polgármesteri beszámolót 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 (a jelen lévő önkormányzati 
képviselők több mint felének) igen szavazata szükséges. 

                                 
                                 
                                 
  Gencsapáti, 2016. október 20.                 
                                 
                                 
                                 

              (: 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 2016. szeptember 8-án megtartott munkaterv szerinti, nyilvános testületi 
ülésén 13, a nyilvános ülést követő zárt testületi ülésen 4, a 2016. október 10-i rendkívüli testületi 
ülésen 2 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    
                              
                              

 
 

 

 



  

 

115/2016. (IX.8.)  Tárgy: 
 
 

 
 

Döntés a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címek 
adományozására vonatkozó személyi javaslatok zárt ülésen 
történő tárgyalásáról 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

116/2016. (IX.8.)  Tárgy: 
 
 

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

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

117/2016. (IX.8.)  Tárgy: 
 
 

 A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
polgármesteri beszámoló elfogadása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

118/2016. (IX.8.)   Tárgy: 
 
 

 A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének kiemelt 
előirányzatai közötti átcsoportosításának engedélyezése 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A dologi előirányzatból a személyi előirányzatba történő 
átcsoportosítás folyamatban van 

 
 
 
 

119/2016. (IX.8.)   Tárgy: 
 
 

 Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj 
Pályázat 2017. évi fordulójához 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat határidőben 
megküldésre került, a Pályázatkezelő 2016. szeptember 28-án a 
nyilatkozat beérkezését visszaigazolta, és a csatlakozást 
érvényesként befogadta. Az „A” és „B” típusú pályázati 
felhívásokat 2016. október 4-én a település honlapján 
közzétettük. 



  

 

120/2016. (IX.8.)  Tárgy: 
 
 

 Támogatási kérelem benyújtása a helyi önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatására kiírt pályázatára  

 
  Intézkedés: 

 
 

 A támogatási kérelem határidőben benyújtásra került, a Magyar 
Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága 2016. szeptember 21-én 
a pályázat befogadását visszaigazolta. 

 
 
 
 

121/2016. (IX.8.)  Tárgy: 
 
 

 Támogatási kérelem benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. 
kódszámú pályázatra (országos önkormányzati ASP rendszerhez 
történő csatlakozás) 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A támogatási kérelem határidőben benyújtásra került, a 
Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály 
2016. szeptember 27-én a pályázat beérkezését visszaigazolta, 
közölte, hogy a kérelem a jogosultsági feltételeknek megfelel  

 
 
 
 

122/2016. (IX.8.)  Tárgy: 
 
 

 Döntés a BRC Horváth Motocross Sportegyesületnek az 
iparterületen egy 4 hektáros terület bérlésére vonatkozó 
kérelméről 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A Sportegyesület elnökét 2016. október 17-én tájékoztattam a 
testületi döntésről, melyben közöltem, hogy a motorok zavaró 
zajhatása miatt további egyeztetések szükségesek 

 
 
 
 

123/2016. (IX.8.)   Tárgy: 
 
 

 SZÍN-TERV Stúdió településtervezési ajánlatának elfogadása, és 
a településtervezési eszközök egyszerűsített eljárással történő 
módosítási eljárásának megindításáról 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A SZÍN-TERV Stúdió Bt.-vel a településtervezési megállapodás 
2016. szeptember 21-én aláírásra került, a tervező megkezdte a 
szakmai dokumentáció elkészítését 

 
 
 
 

124/2016. (IX.8.)  Tárgy: 
 
 

 A jegyző felkérése a község Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 8/2008. (VI.6.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatára 

 
  Intézkedés: 

 
 

  A módosító rendelettervezet és a Partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló szabályzat-tervezet elkészítése megtörtént, az 
előterjesztéseket a testület az októberi ülésén tárgyalja  

 
 



  

 

125/2016. (IX.8.)  Tárgy: 
 
 

 Hozzájárulás a Szombathely 7999/6 hrsz.-ú 818 m2 nagyságú 
belterületi ingatlanban meglévő 23/1000-ed tulajdoni 
hányadának adásvétel útján történő értékesítéséhez 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Az adásvételhez szükséges adatokat, valamint a testületi 
döntésről szóló jegyzőkönyvi kivonat 2016. szeptember 22-én 
megküldésre került a Metál Hungária Holding Zrt. részére, a cég 
a levél beérkezését 2016. szeptember 22-én visszaigazolta 

 
 
 
 

126/2016. (IX.8.)  Tárgy: 
 
 

 
 

A Paptó melletti járdaszakasz mellé fák, növények telepítésére 
vonatkozó árajánlat beszerzése 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Geröly Tibor alpolgármester a testületi ülésen tájékoztatja a 
testület tagjait a megtett intézkedésekről 

 
 
 
 

127/2016. (IX.8.)  Tárgy: 
 
 

 A belvíz okozta károk megszüntetése érdekében a Szentegyház 
utca és Malom utcai árkok vízelvezetésének javítása érdekében 
árajánlat beszerzése 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Geröly Tibor alpolgármester a testületi ülésen tájékoztatja a 
testület tagjait a megtett intézkedésekről  

 
 
 
 

128/2016. (IX.8.) 
     - zárt ülés - 

 Tárgy: 
 
 

 Döntés az Eseti Szavazatszámláló Bizottság megválasztásával 
kapcsolatos személyi érintettség miatti kizárásról 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

129/2016. (IX.8.) 
     - zárt ülés - 

 Tárgy: 
 
 

 Az Eseti Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel  

 
 



  

 

130/2016. (IX.8.) 
     - zárt ülés - 

 Tárgy: 
 
 

 Bodorkós Ferenc polgármesternek „Batthyány Lajos –Vas 
Megyéért Életmű Díj” kitüntetésre történő felterjesztése  

 
  Intézkedés: 

 
 

 Kitüntetési javaslat 2016. szeptember 12-én személyesen 
benyújtásra került Dr. Balázsy Péter megyei jegyző számára 

 
 
 
 

131/2016. (IX.8.) 
     - zárt ülés - 

 Tárgy: 
 
 

 
 

Varga Albinnak, a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának 
„Vas Megyei Berzsenyi Dániel Díj”-ra történő felterjesztése 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Kitüntetési javaslat 2016. szeptember 12-én személyesen 
benyújtásra került Dr. Balázsy Péter megyei jegyző számára 

 
 
 
 

132/2016. (X.10.)  Tárgy: 
 
 

 Döntés az iparterületi ingatlanértékesítésre és fejlesztésre 
vonatkozó szerződéstervezetről 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A testületi ülés döntéséről tájékoztattam Dr. Medres Szabolcs 
ügyvéd urat a VASI ÁRCSI Kft. jogi képviselőjét, egyeztettem Dr. 
Gombos Árpád ügyvéd úrral. A tárgyalások eredményéről az 
ülésen tájékoztatom a testület tagjait. 

 
 
 
 

133/2016. (X.10.)  Tárgy: 
 
 

 Gencsapáti Község Településfejlesztéssel és Település-
rendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályainak 
elfogadása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A Képviselő-testület az októberi rendes testületi ülésen határoz 
a község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 8/2008. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
A tárgyalásos eljárás keretében történő módosítási eljárás már a 
Szabályzatban rögzítettek szerint történik.   

 
 


