
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. 
(I.11.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  Gencsapáti 0100/8, 
0100/12, 0100/14-22, és a 0100/34-38 hrsz.-ú, "kivett gyakorlótér" és "kivett 
közút" művelési ágú, összesen 18 ha 9711 m2 nagyságú 16 külterületi 
ingatlan egyben történő értékesítése tárgyában közzétett pályázati 
felhívására 
 

o a VASI ÁRCSI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, 
Vízöntő u. 7.) által benyújtott vételi ajánlatot érvényesnek nyilvánítja, és 

o a gazdasági társaság által tett nettó 1.400,- Ft/m2 összegű vételi 
ajánlatot elfogadja.  

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről 
értesítse a pályázót, és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy  

a) a Vevő vállalja a terület közművesítését, a terület víz-, szennyvíz- és 
gázellátását, a terület vízelvezetését szolgáló záportározó 
(záportározókat), valamint a terület használatához szükséges 
útcsatlakozás megterveztetését és kiépíttetését, 

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XXXII. Fejezet 
6:218. § (2) bekezdése alapján az ügyvédi költség és a tulajdonváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a Vevőt terhelik. 

     

 

   3. A vételárat a Vevő szerződéskötéssel egyidejűleg átutalással köteles 
megfizetni Gencsapáti Község Önkormányzata által kiállított számla alapján, 
Gencsapáti Község Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
11747006-15421278 számú fizetési számlájára.  
A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez csak a teljes 
vételár kiegyenlítése után járul hozzá az Önkormányzat. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja és 
javasolja, hogy a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
fenntartói hatáskörében engedélyezze a Gyöngyös-kert Óvoda 4 
csoportjában a 25 fős csoportlétszám 30 főre emelését a 2016/2017-es 
nevelési évben. 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gyöngyös-kert Óvoda 
Fenntartó Társulás augusztusi Társulási Tanácsülésén képviselje a Képviselő-
testület álláspontját. 

 

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

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szakosztályban 
folyó eredményes szakmai munka elismerése érdekében 250.000,- Ft vissza 
nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít a Gencsapáti Községi 
Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya számára az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére.  

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésről, gondoskodjon a 
támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatási összeg átutalásáról.   

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi Falunap 
előkészületeiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
A Képviselő-testület a Falunap színvonalas megrendezése érdekében 
600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzat 
2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 
Vidékfejlesztési Program keretében külterületi helyi közutak fejlesztési 
pályázat keretében az iparterület közút-fejlesztésére támogatási kérelmet 
nyújt be. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
előkészítése keretében az engedélyezési terv elkészítésére árajánlatot 
szerezzen be, és terjessze a Képviselő-testület elé. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település-
üzemeltetési feladatok ellátása érdekében hozzájárul egy Kemper kasza 
beszerzéséhez. 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon gép 
beszerzéséről. 

 

 

3. A Képviselő-testület a gép 225.000,- Ft + ÁFA, összesen 285.750,- Ft os 
vételárát az Önkormányzat 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosítja. 

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a település-
üzemeltetési feladatok zavartalan ellátása érdekében – hozzájárul Mészáros 
Béla 9721 Gencsapáti, Dózsa u. 65. szám alatti lakos 2016. augusztus 31-én 
lejáró határozott időtartamú munkaszerződésének 2017. augusztus 31-ig 
történő meghosszabbításához. 

     

 

   2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
munkáltatói iratok elkészítéséről, és felhatalmazza a munkáltatói iratok 
aláírására. 

     

 

   3. A Képviselő-testület a foglalkoztatás költségeit az Önkormányzat és 
intézményei 2016. évi és 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

     

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

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az ellátásért 
felelős, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) 
bekezdésében biztosított hatáskörében a Szombathely-Kőszeg regionális 
ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető- és tisztító rendszer Gördülő 
Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit elfogadja. 

 

 

2. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 
szóló képviselő-testületi döntésnek, valamint az előterjesztés mellékletét 
képező megrendelőnek és meghatalmazásnak a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és 
Csatornamű Zrt. részére történő megküldéséről. 

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. szeptember 5.      
                                          
                                          
 


