
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    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 – az intézményi 
dolgozók elkötelezett és magas szakmai munkáját megköszönve – a 
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös-kert 
Óvoda 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló szakmai beszámolót 
elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Idősek Klubja 
2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
beszámolónak a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal 
Gyámügyi Osztálya számára történő megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pálos Károly 
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 
utak felújításának II. ütemére (Bem utca és Ady utca) kiírt közbeszerzési 
eljárást  

a) érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, 
b) a Meliorációs és Rekultivációs Kft. (9700 Szombathely, Vépi út 39.) és 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 az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
benyújtót 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 a civil társadalom 
erősítése, társadalmi szerepvállalásának segítése érdekében a benyújtott 
támogatási kérelmek alapján    
o a KEZDŐKÖR Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület 

számára 300.000,- Ft; 
o a Gencsapáti Községi Sportegyesület számára 250.000,- Ft, 
o a Gencsapáti-Perenye Polgárőrség számára 200.000,- Ft; 
o Gencsapáti Önkéntes Tűzoltó egyesület számára 100.000,- Ft; 
o a FŐNIX Lovas Egyesület számára 100.000,- Ft 

 

összesen 950.000,- Ft önkormányzati támogatást biztosít a 2016. évi 
költségvetésben e célra elkülönített összegből.   

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a civil 
szervezetek értesítéséről, a támogatási szerződések elkészítéséről és a 
támogatási összegek átutalásáról.   

     

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

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – kiemelkedő 
sporttevékenységének elismerése és támogatása érdekében – 50.000,-Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít Bodorkós Tamásné 9721 
Gencsapáti, Kőszegi út 54. szám alatti lakos részére, az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
kérelmezőnek a testületi döntéssel kapcsolatos tájékoztatásáról, a 
támogatási szerződés elkészíttetéséről, és a támogatási összeg átutalásáról. 

     

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



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gencsapáti 
gyerekek nyári hittan táborozásához 150.000,- Ft önkormányzati támogatást 
biztosít a Gencsapáti Római Katolikus Plébánia számára, az Önkormányzat 
2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
kérelmezőnek a testületi döntéssel kapcsolatos tájékoztatásáról, a 
támogatási szerződés elkészíttetéséről, és a támogatási összeg átutalásáról. 

     

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

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza és 
szükségesnek tartja a község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 8/2008. (VI.6.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. 

     

 

   2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy végezzék el 
az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, és a felülvizsgálattal kapcsolatos 
javaslatot terjesszék a Képviselő-testület elé. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
           Dr. Görög István jegyző      
          Határidő: 2016. augusztus 31.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata a Perenye Község Önkormányzatával 
közös háziorvosi körzetben a TOP 4.1.1-15 pályázat keretében, az 
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére nem kíván támogatási 
kérelmet benyújtani. 

     

 

   2. Gencsapáti Község Önkormányzata Perenye Község Önkormányzata 
fejlesztési pályázatát messzemenően támogatja, és támogatásra 
érdemesnek tartja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 
          Határidő: azonnal 
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja az Európai 
Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit.  
A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés 
kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti kultúránkat és mindennapjaink 
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és 
oktatási rendszerünkre. 
A Képviselő-testület kéri a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel 
akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását, és a 
kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a magyar embereket! 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
határozatnak a Megyei Jogú Városok Szövetsége felé történő megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 


