
 
 

 
 
 

                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és 
intézményei 2016. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja, azzal, hogy – a költségvetési egyensúly megőrzése és gazdálkodás 
biztonságának érdekében – a közutak, hidak üzemeltetése kormányzati 
funkcióban tervezett 16 millió forintos járdafelújítás összegéből 15 millió 
forintot a költségvetés általános tartalékába helyez, míg 1 millió forintot a 
Bem utcai útfelújításhoz szükséges önkormányzati önerő biztosítására 
csoportosít át.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

  

  
  
  

     Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében biztosított 
hatáskörében az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016-2019. 
évekre várható összegét a 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerezési 
Bíráló Bizottság tagjait nyilvános ülésen választja meg, és e személyi 
döntések meghozatala során személyében érintett képviselőket nem zárja ki 
a döntéshozatalból.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése 
alapján a Közbeszerzési Bizottság Közbeszerzési Bíráló Bizottság  

         elnökének        Abért Valentin képviselőt,  

         tagjainak          Tolnay Ákos és Kiss Tibor képviselőket megválasztotta. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján ez önkormányzati 
utak felújítására  nyilvános, nemzeti közbeszerzési eljárást ír ki.  

 

 

2. A Képviselő-testület – a benyújtott árajánlatok alapján – a közbeszerzési 
eljárás teljes körű lebonyolításával a GERBEX Közbeszerzési, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-t (9700 Szombathely, Brigád u. 6.) bízza meg. 

 

 

3. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás költségét az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a benyújtott 
árajánlat alapján - Zsombori Pál (9721 Gencsapáti, Alkotmány u. 20.) műszaki 
szakértőt bízza meg az önkormányzati utak burkolat-felújítási munkálatainak 
műszaki ellenőri feladatainak ellátásával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására.  

     

 

   2. A Képviselő-testület a műszaki ellenőr 350.000,- Ft-os megbízási díját az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.   

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 


