
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    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      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi „Adventi 
Ünnepség” előkészületeiről szóló tájékoztatót elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület az ünnepség keretében felszolgálásra kerülő vacsora 
biztosítására vonatkozó bruttó 1.800,- Ft/fős árajánlatot elfogadja, és felkéri 
a polgármestert, hogy a beérkezett visszajelzések alapján gondoskodjon a 
vacsora megrendeléséről.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti Helyi 
Érték Bizottság 2016. tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyben a 
köszönetét fejezi ki a Bizottságnak a Gencsapáti helyi értékek megőrzése 
érdekében kifejtett munkájáért. 

     

 

   2. A Képviselő-testület elfogadja és támogatja az alábbi helyi értékek helyi 
értéktárba történő felvételét: 
1. Gencsapáti Szentkút (Kápolna, Stációk, golgota, Lourdes-i barlang) 
2. Gencsapáti Plébániatemplom (műemlék) 
3. Szent István templom (Apáti, 1903) 
4. Apponyi kastély (Apáti) 
5. Szentháromság szobor (Gencs és Apáti határán, 1777) 
6. Apáti kereszt (Apáti dombon) 
7. Szent Rókus kápolna (Szentegyház úton, a Gencsapáti vasúti 

állomásnál) 
8. Bádog kereszt „Pléh Krisztus (Gencsapáti Hunyadi és Zsigra út 

kereszteződésénél) 
9. „Mária kép” kápolna fülke (A Hunyadi út és Gyöngyös út 

kereszteződésénél) 
10. Szent Vendel Szobor (Hunyadi út és Gyöngyös út kereszteződésénél) 
11. „Ördögkő (Szentkút felé vezető gyalogúton) 
12. Szent Flórián szobor 
13. Hősi emlékmű (Plébániatemplom előtt, 1920) 
14. Hősi emlékmű (Apáti, 1937) 
15. Gencsapáti Néptánchagyománya 
16. Gencsapáti hímes tojásfestés hagyománya 
17. Gencsapáti Legénycéh hagyománya. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy 
Magyarország Kormánya által, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Programok keretében kiírt EFOP-3.3.2-16. kódszámú, „Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért” pályázati felhívásra 
konzorciumi pályázat keretében támogatási kérelmet nyújtson be. 

     

 

   2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt befejezését követő 5. év végéig 
fenntartja és üzemelteti a támogatott szolgáltatásokat. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen a 
kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a rendezvény 
hagyományainak és színvonalának megőrzése és költséghatékony 
megrendezése érdekében – a 2017. évi „Pünkösdi Vigasságok” 
megrendezésére vonatkozó felhívást tesz közzé a település honlapján. 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
felhívásnak a település honlapján történő megjelentetéséről. 

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          

 
 

 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a szociális célú 
tűzifa támogatás, valamint a rendkívüli települési támogatás keretében 
nyújtott természetbeni juttatás biztosítása érdekében – engedélyezi a 
Műszaki Csoport számára egy 300.000,- Ft-os rönkhasító gép beszerzését. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a rönkhasító gép beszerzési költségét az Önkormányzat 
és intézményei 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 
 

 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Ösztöndíj 2017. évi fordulójára benyújtott támogatási 
kérelmekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a 148/2011. (XI.9.) számú határozattal elfogadott, a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat 6. § (2) bekezdésében 
meghatározott támogatási összeget 4.000,- Ft/hó összegre módosítja, és 
felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 
 

 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország felkéri 
a polgármestert, hogy a Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetését biztosító 
vízilétesítmények létesítésére kiadott 1955-1/2015. számon kiadott vízjogi 
létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása ügyében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. 
A Képviselő-testület az eljárással kapcsolatban felmerülő költségeket 
(tervezési, igazgatási szolgáltatási díjfizetés) az Önkormányzat és 
intézményei 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
 


