
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    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 település 2015. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Fuchs Balázs körzeti megbízottnak 
és Gencsapáti-Perenye Polgárőrségnek a közrend és a közbiztonság 
érdekében végzett áldozatos munkájukért.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerezési 
Bíráló Bizottság tagját nyilvános ülésen választja meg, és e személyi döntések 
meghozatala során személyében érintett képviselőt 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 Bíráló Bizottság tagjának  

Jáger József képviselőt megválasztja. 

     

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 
utak felújítására kiírt közbeszerzési eljárás I. ütemét (Alkotmány, Savaria, 
Vízköz utca felújítása) 
 

a) érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, 
b) a Meliorációs és Rekultivációs Kft. (9700 Szombathely, Vépi út 39.) és 

LITOR Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 7.) ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánítja, és az eljárásból kizárja, 

c) a STRABAG Általános Építő Kft. (9700 Szombathely, Vépi út 27/A.) 
ajánlatát érvényesnek minősíti. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesének a STRABAG 
Általános Építő Kft.-t, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt hirdeti ki.  

     

 

   3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró döntés 
és az annak mellékletét képező összegzés aláírására, és az eredmény 
kihirdetésére, valamint a nyertes pályázóval a vállalkozási szerződés 
aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 
utak felújításának II. ütemére (Bem utca felújítása) kiírt közbeszerzési 
eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatok 
kerültek benyújtásra – eredménytelennek nyilvánítja. 

     

 

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

     

 

   3. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával a 
GERBEX Közbeszerzési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (9700 Szombathely, 
Brigád u. 6.) bízza meg, és felhatalmazza a közbeszerzőt a az eljárást 
megindító felhívásnak, a Képviselő-testület által meghatározott 4 gazdasági 
társaság számára történő kiküldésére. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évben 
végzett belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Görög István jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
belső ellenőrzés során, a Műszaki Csoportnál feltárt hiányosságok 
(csoportvezető munkaköri leírásának frissítése, Ügyrend elkészítése) 
pótlásáról. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
               Dr. Görög István jegyző      
          Határidő: 2016. június 30.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

  

  
  
  

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes 
hozzájárulását adja jelen határozat mellékletében felsorolt kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a Savaria Vadásztársaság számára 
történő vadászati célú haszonbérbe adásához. 

     

 

   2. A haszonbérlet mértékét és részletes feltételeit a Képviselő-testület a 
vadászati hatóság vadászterületekre vonatkozó döntését követően tárgyalja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település-
üzemeltetési feladatok ellátása érdekében szükségesnek tartja a csapadékvíz 
elvezető csatorna kitisztítását. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatornahálózat 
kitisztítására kérjen be árajánlatot, és a csatornatisztítást rendelje meg. 

     

 

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

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vizek kártétele 
elleni védelem keretében felhatalmazza a polgármestert a Paptó 
vízelvezetésével kapcsolatos előkészítő munkálatok elvégzésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előkészítő munkákról 
adjon tájékoztatást a Képviselő-testület májusi ülésén.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. május 18.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti-Velem 
közötti turisztikai útvonal kialakítását támogatja, a projekt megvalósításában 
részt kíván venni. 
A Képviselő-testület – a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett 
– felhatalmazta a polgármestert a projekt megvalósításával kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal       
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi Pünkösdi 
Vigasságok megrendezhetősége érdekében szükségesnek tartja a Gencsapáti 
903/4 hrsz.-ú ingatlan kaviccsal történő feltöltését. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a területfeltöltés költségét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti Idősek 
Klubja intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja.    

     

 

   2. A Képviselő-testület a benyújtott pályázat alapján a Gencsapáti Idősek Klubja 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával Palatin Vivien 
9724 Lukácsháza, Nagycsömötei u. 71/A. szám alatti lakost bízza meg.  
A magasabb vezetői megbízás 5 évi időtartamra, azaz 2016. május 1. 
napjától 2021. április 30. napjáig szól. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felhatalmazza Bodorkós Ferenc polgármestert a 
kinevezéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. április 30.      
                                          
                                          
                                          
                                          
 


