
 
 

 

                                       
                                       
                                       

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

                               
                               
                               
                               
                      
                               

    Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 
eseményeiről 

                               
                               

                      
                               

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                               
                               

                      
                               

    Dr. Görög István jegyző  
                               
                               
                               
                               
                 
                               

    Az előterjesztést – figyelemmel Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
46. § (1) és (2) bekezdéseire – nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                               
                               

                 
                               

    nyílt szavazás, a határozati javaslat 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. szeptember 6.               
                               
                               
                               

                (: 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.   
 
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. 

 
 
A nyári időszak a település életében rendkívül izgalmas, de egyben megterhelő és munkaigényes 
időszak volt, a június, július és augusztus hónap folyamatos tárgyalással és egyeztetéssel telt.  
A folyamatosan kiírásra kerülő pályázatokkal kapcsolatos halaszthatatlan döntések meghozatala 
érdekében június, július és augusztus hónapokban a felgyorsult események miatt kénytelen voltam 
rendkívüli a testületi üléseket összehívni, mert a rövid határidők miatt nem volt mód arra, hogy 
bevárjuk a munkatervszerv szerinti testületi ülést.   
Az utolsó munkaterv szerinti, rendes testületi ülést 2016. május 26-án tartottuk, az elmúlt 
időszakban 4 (2016. június 23, 2016. július 14., 2016. augusztus 2., 2016. augusztus 15.) rendkívüli 
testületi ülést tartottunk, döntően az iparterületi fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala 
érdekében (vételi ajánlat tudomásulvétele, a terület értékesítésre kijelölése, pályázati felhívás 
jóváhagyása, telekalakítási terv megrendelése), de döntöttünk más, a település életét döntően 
meghatározó fejlesztésről és felújításról (pályázat benyújtása a Deák F. utca útburkolatának 
megépítésére, Hunyadi úti járdafelújítás folytatása). 
 
A rendkívüli ülések során az előterjesztett napirendek tárgyalása során folyamatosan betekintést 
kaphattak a pályázatokkal, valamint a testületi döntések végrehajtásával kapcsolatos polgármesteri 
munkámról. 
 
1. Rendkívül sok tennivalót adott, és a befektetővel, az ügyvédekkel az engedélyező 

hatóságokkal és a tervezővel folyamatos egyeztetést és tárgyalást igényelt az iparterületi 
fejlesztés mielőbbi megvalósítása.  
A lőszermentesítés megtörtént, az engedélyezési tervek elkészültek, és engedélyező hatóság 
számára benyújtásra került, az eljárás folyamatban van. 



 
 

 

Az állam nevében eljáró Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, megkeresése megtörtént, naponta várjuk 
az elővásárlási jogról szóló lemondó nyilatkozatot.   
A Kalocsai Nándor földmérő elkészítette a tervezett logisztikai központ telekalakítási tervét, 
melyet záradékolásra leadtam a földhivatalba, a telekalakítási terv elkészíttetése 106.000,- Ft 
volt.   
Az Önkormányzat koordinálásával az ügyvédek megtartották az első egyeztetést az adásvételi 
szerződés tartalmi elemeiről.  

 
2. Deák Ferenc utcai útépítés ügyében a pályázati dokumentáció összeállítása megtörtént, 

előzetes kérnünk kellett döntés a közlekedési hatóságtól az ingatlan helyes művelési ágba 
történő besorolását, mert a terület „kivett közterület” besorolásban volt. Az átvezetési díj, 
illetve a sürgősségi eljárás díja 16.500 Ft. A pályázat benyújtásra került. 
 

3. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően benyújtásra került a benyújtásra került a két 
sportpark pályázat. 
 

4. A járdafelújítás folytathatósága érdekében szakértő közreműködésével bejártam a Hunyadi 
úti északi oldalát, számba vettük az esetleges problémás helyszíneket, a bejárás 
eredményéről a testületi ülésen tájékoztatom a képviselőket. 
 

5. Az apáti ravatalozóépület hatósági eljárása során a hatóság az épületfeltüntetés érdekében 
hiánypótlást írt elő, a szükséges intézkedést megtettem. 
 

6. A 2016. évi Falunap előkészületeiről a testületi ülésen beszámoltam, folyamatosan 
egyeztettem Varga Albinnal, valamint a vadásztársaság elnökével, valamint a Szombathelyi 
COOP Kereskedelmi Zrt. vezetőjével. Bízunk a kedvező időjárásban és a rendezvény 
látogatottságában.  

 
Fentieken túl napi rendszerességgel részt vettem az önkormányzati hatósági ügyek intézésében. 
 
 
A beszámoló alapján Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a csatolt polgármesteri beszámoló 
elfogadását.  
 
 

       

 

 
 

 

 
                            
                            

  Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két 
testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 
szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

  

                            
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   

     Határidő: azonnal   
                             
                             

 
 

 

 

 
 
 


