
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

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

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

  

  
  
  

     Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és 
Könyvtár 2016. évi Munkatervét a 4. számú melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
           Varga Albin igazgató       
          Határidő: azonnal, illetve folyamatos      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



 
 
 

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Idősek Klubja 
Alapító Okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
módosítja, és jóváhagyja a 2. számú mellékletbe szereplő, egységes 
szerkezetbe Alapító Okiratot, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 
5/2014. (I.16.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott alapító 
okiratát.  

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen előterjesztés 
1. számú melléklet szerinti módosító okiratot, valamint a 2. számú melléklet 
szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 

 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosító 
okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Magyar 
Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság részére történő megküldéséről. 

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. március 1.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhatalmazza a 
polgármestert a Terület- és Település-fejlesztési Operatív Program 
keretében meghirdetett pályázatok előkészületi és lebonyolítási 
munkálatainak elvégzésére azzal, hogy a megtett intézkedésekről és azok 
költségigényéről folyamatosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása során – a 
választási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása érdekében – személyes 
érintettség miatt nem zárja az érintett képviselőt a döntéshozatalból. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdése 
alapján Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság tagjának 

Jáger József képviselőt megválasztotta. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Beszerzési 
Szabályzat 7. § (1) bekezdése alapján az Apáti temető ravatalozó épületének 
helyreállítási munkálatainak elvégzésére beszerzési eljárást folytat le.  

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlati 
felhívásnak az ajánlattevők részére történő megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszerzési eljárást 
– érvényes árajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös-kert 
Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját, valamint az intézmény heti és 
éves nyitvatartási idejét a 6. számú előterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

 Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a repülőterek 
környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, 
hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X.11.) 
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 
Szombathely IV. osztályú Repülőtér zajgátló védőövezet kijelölő eljárás 
keretében elkészült zajvédelmi dokumentációban foglaltakat elfogadja. 

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az egészségügyi 
alapellátás zavartalan biztosítása érdekében – 2016. március 1. napjától, egy 
határozatlan időtartamú, 4 órás takarítói állás létesítéséhez hozzájárul. 

     

 

   2. A takarító bérét az Önkormányzatot 2016. évi költségvetésben tervezi. A 
tervezett költségnek a háziorvosokra eső részét továbbszámlázza az 
Egészségházban dolgozó háziorvosok számára. 

     

 

   3. A képviselő-testület felkéri Dr. Görög István jegyzőt a munkáltatói iratok 
elkészítésére, egyben felhatalmazza Bodorkós Ferenc polgármestert a 
munkaszerződés aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
           Dr. Görög István jegyző      
          Határidő: 2016. február 29.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak megválasztása során – a választási eljárás egyszerűsítése 
és gyorsítása érdekében – személyes érintettség miatt nem zárja az érintett 
képviselőt a döntéshozatalból. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gencsapátiért”, 
valamint „Gencsapáti Ifjú Tehetsége” és „Gencsapáti Tehetséges Ifjú 
Közössége” kitüntető címek 2016. évi kitüntetettjeire történő titkos szavazás 
lebonyolítására létrehozott Szavazatszámláló Bizottság  

             elnökének  Abért Valentin képviselőt,  

             tagjainak    Gergácz István és Kiss Tibor képviselőket megválasztotta. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a település 
érdekében kifejtett tevékenységük elismeréseként a 6/2014. (VII.18.) 
önkormányzati rendelet alapján a 2016. március 15-ei nemzeti ünnep 
alkalmából az alábbi személyeknek adományoz „Gencsapátiért” kitüntetést: 

o Pavlics Imre 
o Horváth Gábor 
o Rácz István.    

     

 

   2. Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2014. (VII.18.) 
önkormányzati rendelet alapján a 2016. március 15-ei nemzeti ünnep 
alkalmából az alábbi személyeknek és szervezeteknek adományoz 
„Gencsapáti Ifjú Tehetsége, „Gencsapáti Tehetséges Ifjú Közössége” 
kitüntetést: 

o Varga Benedek 
o Oláh Emese. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri Varga Albint, a Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatóját, hogy gondoskodjon az elismerő plakettek elkészítéséről.   

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
               Varga Albin igazgató      
          Határidő: 2016. március 11.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete áldozatvállalása és az 
unokái neveltetése érdekében kifejtett erőfeszítései elismerése érdekében – 
Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományoz  

Bokor Tiborné 9721, Gencsapáti, Hunyadi út 18. szám alatti lakosnak. 

Az Önkormányzat az elismerő cím mellé természetbeni juttatásként 50.000,- 
Ft-os vásárlási utalványt biztosít a kitüntetett személy számára, az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az elismerés 
kellő körülmények között történő átadásáról. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. március 11.      
                                          
                                          
 


