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 Tárgy:   Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről 
                                      
                                      

 Előterjesztő:   Bodorkós Ferenc polgármester 
                                      
                                      

 Összeállította:   Kissné Sághi Rita igazgatási előadó 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
 A tárgyalás módja:   A beszámolót – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és 
(2) bekezdéseire – nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                      
                                      

 A szavazás módja:   nyílt szavazás, a polgármesteri beszámoló elfogadásához – 
figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a 
Képviselő-testület egyszerű többségű (a megválasztott 
önkormányzati képviselők több mint felének) szavazata szükséges. 

                                      
                                      
                                      
           Gencsapáti, 2016. február 11.              
                                      
                                      
                                      
                      (: Kissné Sághi Rita s.k. :)     
                       igazgatási előadó      
                                      
                                      
                                      
                                      

 



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.   
 
A beszámolóval kapcsolatban az SzMSz 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. 

 
 
Polgármesteri tisztségemből eredő feladataim ellátásán túl napi rendszerességgel részt vettem az 
Önkormányzatnál folyó ügyek intézésében, a 2016. január 21. és 2016. február 11. közötti 
időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében benyújtandó 
pályázatok előkészítésével kapcsolatos tennivalók jelentettek napi rendszerességgel feladatot a 
számomra.    
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, és polgármesteri beszámoló 
elfogadására! 
 
 

       

 

                           
                           

 HATÁROZATTERVEZET   
                           
  Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 
eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

  

                           
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   
    Határidő: azonnal   
                           

                            

 
 
 



2016. január  
 

 
26. Gyöngyösi Gergővel, a Tend-R Vision Kft. képviselőjével egyeztetettem az Önkormányzat 

által benyújtandó TOP pályázatok előkészületi munkáiról. A korábbi eredményes 
együttműködésünk alapján a Kft.-t kívánom megbízni a TOP pályázatok lebonyolításával. 

 
 

27. Béry-Nagy Eszter felkért szakértővel helyszíni egyeztetésen vettem részt az Idősek 
Klubjában a szociális szféra pályázatának felmérésével kapcsolatban. 
 

 
 

28. A JANK Magyarország Kft. Gencsapáti felső vízerőtelep telephelyén vettem részt helyszíni 
bejáráson a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselőivel. 
 

 
 
 
 

2016. február  
 

 
1. Konzorciumi megbeszélésén vettem részt, melyen Perenye Község Önkormányzatát Imre 

Viktória polgármester asszony, Lukácsháza Község Önkormányzatát Bolfán Csaba 
képviselte. Az egyeztetésen a települések közötti együttműködési lehetőségekről 
tárgyaltunk. A megbeszélésen részt vett Varga Albin igazgató úr is.  

 
 

4. A Megyeházán a Vas megyei értéktár díjak átadási ünnepségén vettem részt, Varga Albin 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójával, valamint Gombos T. Bálint plébánossal. 
A megyei vezetés nagyra értékelte a Gencsapáti Települési Értéktár Bizottság 
tevékenységét.  
 
Az intenzív esőzés következtében ismételten beázott az Apponyi Albert Általános Iskola, 
ezért 12:00 órától I. fokú helyi vízkár készültséget rendeltem el, egyben intézkedtem a 
helyreállítási munkák elvégzéséről.  
A vis maior támogatási kérelem benyújtása folyamatban van.  

 
 

9. Részt vettem a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által, a JANK Magyarország 
Kft. Gencsapáti felső vízerőtelep telephelyére kiírt helyszíni ellenőrzésen.  
A helyszíni szemle tapasztalatairól szóban kívánom tájékoztatni a testület tagjait. 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A TOP pályázatokkal kapcsolatos intézkedéseimről részletes szóbeli tájékoztatást kívánok adni a 
testület tagjainak. 
A szóbeli kiegészítésben ki kívánok térni az Apáti ravatalozóval kapcsolatos fejleményekre is.  


