
                                      
                                      
                                      
                                      

 

   

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 

 

                             
                             

                                      
                                      
                                      
 Tárgy:   Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                                      
                                      

 Előterjesztő:   Bodorkós Ferenc polgármester 
                                      
                                      

 Összeállította:   Dr. Görög István jegyző 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
 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. január 4.              
                                      
                                      
                                      
                      (: 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 2015. december 22-ei nyilvános, rendes testületi ülésén 12 határozatot 
fogadott el. 
A határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket jelen beszámoló melléklete ismerteti. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, és csatolt határozati javaslat 
elfogadására! 
 
 

       

 

                           
                           

 HATÁROZATTERVEZET   
                           
  Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 

  

                           
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   
    Határidő: azonnal   
                           

                            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

149/2015. (XII.22.)  Tárgy: 
 
 

 
 

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

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

150/2015. (XII.22.)  Tárgy: 
 
 

 A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
polgármesteri beszámoló elfogadása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

151/2015. (XII.22.)  Tárgy: 
 
 

 Döntés a „Közétkeztetés és szociális étkeztetés” közbeszerzési 
eljárásra benyújtott árajánlatokról 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A 2016. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra 
vonatkozó vállalkozási szerződés 2016. január 4-én aláírásra 
került az Az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel 

 
 
 
 

152/2015. (XII.22.)  Tárgy: 
 
 

 Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, a 2016. évi belső ellenőrzés az elfogadott 
tervben foglaltak szerint történik  

 
 
 
 

153/2015. (XII.22.)  Tárgy: 
 
 

 Az Önkormányzat 2015 - 2019. évekre vonatkozó Gazdasági 
programjának elfogadása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, a Gazdasági programban meghatározott 
fejlesztések a 2016. évi költségvetés összeállítása során 
felülvizsgálatra kerülnek 

 
 
 
 



 

154/2015. (XII.22.)    Tárgy: 
 
 

 SZOMHULL Kft.-vel a 2016. január 1. és 2023. december 31. 
közötti időszakra megkötendő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A közszolgáltatási szerződés aláírása 2015. december 30-án 
megtörtént 

 
 
 
 

155/2015. (XII.22.)  Tárgy: 
 
 

 A BURSA HUNGARICA Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójára 
benyújtott pályázatokról és a megállapított támogatásokról 
szóló tájékoztató elfogadása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel 

 
 
 
 

156/2015. (XII.22.)  Tárgy: 
 
 

 A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
2016. január 1. napjától történő ellátásával kapcsolatban tett 
polgármesteri intézkedések jóváhagyása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 Tudomásul szolgált, intézkedést nem igényel  

 
 
 
 

157/2015. (XII.22.)  Tárgy: 
 
 

 Hozzájárulás Flór Tibor 2015. december 31-én lejáró határozott 
időtartamú munkaszerződésének határozatlan időtartamú 
munkaszerződéssé alakításához 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A munkáltatói iratok 2015. január 5-én aláírásra kerültek 

 
 
 
 

158/2015. (XII.22.)  Tárgy: 
 
 

 Részvételi szándék kinyilvánítása az „Apáti” Nevű települések 
Közalapítvány működésében, a tagsággal kapcsolatos 
kötelezettségek vállalása 

 
  Intézkedés: 

 
 

 A testületi döntésről szóló tájékoztatót 2016. január 12-én 
megküldtük Somogyapáti polgármestere számára 

 
 
 
 



 

159/2015. (XII.22.)  Tárgy: 
 
 

 Döntés az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat önkéntes 
hozzájárulás iránti kérelméről   

 
  Intézkedés: 

 
 

 A képviselő-testületi döntésről 2016. január 4-én tájékoztattam 
Tamaskó Gábor Tamást, a Társulat igazgatóját 

 
 
 
 

160/2015. (XII.22.)  Tárgy: 
 
 

 Döntés a településen tevékenykedő háziorvosok számára 
adható iparűzési adómentesség, illetve adókedvezmény 
biztosítására vonatkozó javaslatról  

 
  Intézkedés: 

 
 

 A háziorvosokat 2016. január 14-én tájékoztattam a Képviselő-
testület döntéséről 

 
 


