
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által, az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázati kiírás 
1. a) alcélja keretében az Alkotmány utca (908 hrsz.) és a Deák F. utca (1320 
hrsz.) útburkolatának felújítására pályázatot nyújt be.  
A támogatási kérelem érdemi elbírálhatósága érdekében a Képviselő-testület 
elfogadja a 2. melléklet szerinti önkormányzati nyilatkozatot, mely a 
támogatási kérelem mellékletét képezi. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  
a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció 

összeállításáról, és 
b) felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap elektronikus 

feltöltéssel történő lezárására, és papír alapon történő megküldésére. 

     

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



                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által, az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében benyújtandó 
önkormányzati támogatási kérelem érdemi elbírálhatósága érdekében 
kezdeményezi a Gencsapáti 0112 hrsz.-ú közút belterületbe vonását. 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonással 
kapcsolatban soron kívül  
a) gondoskodjon a belterületbe vonással kapcsolatos műszaki 

dokumentáció és változási vázrajz elkészíttetéséről, 
b) járjon el a Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztályán és a Szombathelyi Járási Hivatal 
Földmérési és Földügyi Osztályán. 

 

 

3. Az Önkormányzat a belterületbe vonással kapcsolatos költségeket az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által, az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati kiírás 1. c) alcélja keretében 
az Ipar út (906/1 és 906/2 hrsz.) útburkolatának felújítására támogatási 
kérelmet nyújt be.  
A támogatási kérelem érdemi elbírálhatósága érdekében a Képviselő-testület 
elfogadja a 3. melléklet szerinti önkormányzati nyilatkozatot, mely a 
támogatási kérelem mellékletét képezi. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  
a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció 

összeállításáról, és 
b) felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap elektronikus 

feltöltéssel történő lezárására, és papír alapon történő megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. június 2.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 
Apponyi Albert Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázata 
keretében a projekt műszaki előkészítésére kiírt beszerzési eljárást  

a) eredményesnek nyilvánítja 

b) a benyújtott árajánlatok alapján az ENFI Energetikai Fővállalkozói Iroda 
Kft (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) ajánlatát, mint legkedvezőbb 
ajánlatot fogadja el. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 
résztvevőinek a testületi döntésről történő tájékoztatásáról, 

b) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
 


