
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEZDŐKÖR 
Egyesület NEA-KK-15-SZ-0582 kódszámú pályázatának megvalósíthatósága 
érdekében 250.000,- Ft rövid lejáratú kölcsönt biztosít a KEZDŐKÖR 
Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület számára, az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
A kölcsön várható visszafizetési időpontja: 2016. június 30. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási 
megállapodás aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP-6-7.4.1-16 
településképet meghatározó épületek rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése támogatási 
program keretén belül pályázatot nyújt be a Gencsapáti Idősek Klubja 
épületének (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225., 420 hrsz.) korszerűsítésére. 
Az Önkormányzat a pályázat keretében az épület hőszigetelését, külső 
nyílászáró cseréjét, energetikai fejlesztését, tető felújítási, tetőfedési és 
bádogos munkákat kívánja megvalósítani. 

 

 

2. A beruházás összege: 20.802.208,- Ft + ÁFA, összesen: 26.418.804,- Ft, ebből 
az igényelt támogatás összege: 15. 601.656,- Ft + ÁFA, összesen: 
19.814.103,- Ft.  

 

 

3. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy fenti fejlesztés a település 
szempontjából előnyös és szükséges, és a projekt megvalósításhoz szükséges 
6.604.701,- Ft-os önkormányzati önerőt az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.   

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 
utak felújítására kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyja, 
és felhatalmazza a közbeszerzőt a Képviselő-testület által meghatározott 5 
gazdasági társaság számára történő kiküldésére.   

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. március 31.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki a 
Gencsapáti Idősek Klubja (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.) 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására, a határozat 
mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon pályázati 
felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
(Nemzeti Közigazgatási Intézet) internetes oldalán, Gencsapáti Község 
honlapján, valamint a Hírmondó márciusi számában történő közzétételéről. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok elbírálását 
végző eseti bizottság tagjaira a testület 2016. március 31-ei ülésén tegyen 
javaslatot, és a beérkezett pályázatokat az eseti bizottság véleményével 
együtt terjessze a Képviselő-testület elé. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
               Dr. Görög István jegyző      
          Határidő: azonnal,  

2016. 03.31., illetve 2016. 04. 30. (3. pont) 
     

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 


