
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei elismerő 
címek adományozásával kapcsolatos személyi javaslatokról zárt ülés 
keretében, titkos szavazással dönt. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

 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 polgár-mesteri beszámolót elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a 
Polgármesteri Hivatal számára a 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatok 
közötti, a dologi kiadások előirányzatából a személyi juttatások 
előirányzatába, valamint munkaadókat terhelő járulékok előirányzatába 
történő átcsoportosítását.  

     

          

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat-átcsoportosításoknak a költségvetésben történő átvezetéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hátrányos szociális 
helyzetű Gencsapáti fiatalok felsőfokú tanulmányainak segítése érdekében 
csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.  

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázaton való 
részvételhez szükséges csatlakozási nyilatkozat aláírására, és 
Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázat-kezelő 
rendszerben történő regisztrálásra, valamint a Csatlakozási nyilatkozat aláírt, 
eredeti példányának megküldésére a Támogatáskezelő részére.  

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az „A” és 
„B” típusú pályázatok kiírásáról. 

     

 

   4. Az Önkormányzat az Ösztöndíjpályázaton felhasználható pénzkeretet 
Gencsapáti Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

     

 

   5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés 
tervezése során gondoskodjon a pályázati pénzkeret beépítéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. október 3. (2. pont) 

2016. október 4. (4. pont) 
2017. február 15. (4. és 5. pont) 

     

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen 
kiírt pályázatára támogatási kérelmet nyújt be a rászoruló Gencsapáti 
lakosok fűtési gondjainak csökkentése érdekében. 
A Képviselő-testület a támogatási kérelem érdemi elbírálhatósága érdekében 
elfogadja a 7. melléklet szerinti önkormányzati nyilatkozatot, mely a 
támogatási kérelem mellékletét képezi. 

 

 

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges – a pályázati 
kiírásban meghatározott 1.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA összegű, 218.440,- Ft-os 
önkormányzati önerőt és a szállítási költséget az Önkormányzat és 
intézményei 2016. évi általános tartaléka terhére biztosítja.  

 

 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifa támogatásban részsülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér.  

 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati 
dokumentáció összeállításáról és a Magyar Államkincstár Vas Megyei 
Igazgatósága részére történő megküldéséről. 

 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület novemberi 
ülésére készítse el a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági és az 
igénylési feltételeit tartalmazó rendelettervezetet. 

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
           Dr. Görög István jegyző      
          Határidő: 2016. szeptember 30. (3. pont) 

2016. november 17. (4. pont) 
     

                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik az 
elektronikus közigazgatás kiterjesztését célzó, Kormány által megvalósuló 
ASP központ fejlesztési rendszerhez, ezért a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú pályázat keretében támogatási kérelmet nyújt be.  

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ASP rendszerhez 
történő csatlakozás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

     

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



                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a BRC Horváth 
Motocross Sportegyesületnek a Gencsapáti 0100/3 hrsz.-ú ingatlanból egy 4 
hektáros terület bérletére vonatkozó kérelmét tudomásul vette, és a 
határozatlan időtartamú bérbeadástól nem zárkózik el, de további 
egyeztetéseket tart szükségesnek a motocross pálya üzemeltetésével 
kapcsolatos zavaró zajhatással kapcsolatban.  

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a SZÍN-TERV Stúdió 
Bt. településtervezési ajánlatát elfogadja, és - az iparterület hasznosítása, az 
adóbevételek növelése és a munkahelyteremtés érdekében - a 
településrendezési eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításának 
megindítását jóváhagyja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a SZÍN-TERV Stúdió Bt.-
vel kötendő településtervezői szerződés aláírására. 

     

 

   3. A Képviselő-testület a tervezési munkák és a véleményezési eljárás költségeit 
a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya által, az építési tárgyú rendeletek felülvizsgálata során jelzett 
észrevételeit megvizsgálta, és a szakmai segítségnyújtásban és 
javaslattételben foglaltakat tudomásul veszi.  

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a község Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2008. (VI.6.) önkormányzati 
rendeletnek a magasabb szintű jogszabályokkal való összhangjának 
megteremtése érdekében végezze el a rendelet felülvizsgálatát, és az 
elkészült tervezetet terjessze a testület októberi ülésére.   

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. október 13.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 
Szombathely 7999/6 hrsz.-ú, 818 m2 nagyságú, "kivett vízkút" megnevezésű 
belterületi ingatlanban meglévő 23/1000-ed tulajdoni hányadának adásvétel 
útján történő értékesítéséhez. 

     

 

   2. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi 
szerződéshez szükséges adatokat küldje meg a METÁL HUNGÁRIA HOLDING 
Zrt. részére, egyben felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép 
javítása érdekében szükségesnek tartja a Paptó melletti járdaszakasz mellé 
fák és növények telepítését.  

     

          

   2. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
növénytelepítéssel kapcsolatos árajánlat beszerzéséről.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. október 13.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településüzemeltetési feladatok ellátása, valamint a belvíz okozta károk 
megszüntetése érdekében indokoltnak tartja a Szentegyház utca és a Malom 
utcai árok vízelvezetésének megoldását. 

     

 

   2. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
munkálatok költségeivel kapcsolatos árajánlat beszerzéséről.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. október 13.      
                                          
 


