
 
 

 

 
 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 421/1 

hrsz.-ú, a természetben a Gencsapáti, Hunyadi út 227/A. számú ingatlan 

megvásárlására vonatkozó napirendi pontot Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülésen tárgyalja. 

     

                                          

         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 polgármesteri beszámolót elfogadja.  

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a testület 2018. évi 

munkatervét a 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben elfogadott 

szempontokat érvényesítse a képviselő-testület 2018. évi működése során. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal, illetve folyamatos      

                                          

                                          

                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a alapján a 

teljesítménykövetelmények alapját képező, 2018. évi kiemelt köztisztviselői 

célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

     

          

   2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőivel szemben támasztott 2018. évi teljesítménykövetelményeket 

a mellékletben meghatározott kiemelt köztisztviselői célok alapján határozza 

meg. 

     

          

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Dr. Görög István jegyzővel 

szemben támasztott 2018. évi teljesítmény-követelményeket a mellékletben 

meghatározott kiemelt köztisztviselői célok alapján határozza meg. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Dr. Görög István jegyző  

     

         Határidő: azonnal, 2018. január 31. (2-3. pont)      
                                          



                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő- Képviselő-testülete a 

felhatalmazza a polgármestert a Dózsa utcai és Hunyadi úti járdafelújítással, a 

Deák Ferenc utcai vízelvezetéssel, valamint az Ady utca út és vízvezeték 

építéssel kapcsolatos előkészítő munkálatok elvégzésére, a Képviselő-testület 

folyamatos tájékoztatása mellett. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település-

üzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása támogatja egy rézsűkaszáló gép 

beszerzését. 

     

 

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

beszerzéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. 

(I.11.) 5. § (3) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében úgy dönt, hogy 

a Dr. Hosszú Károly és Dr. Hosszúné Szántó Anita 9700 Szombathely, Felsőbüki 

Nagy Pál u. 29. szám alatti lakosok tulajdonát képező Gencsapáti 421/1/A/1 

hrsz.-ú, a természetben a Gencsapáti, Hunyadi út 227/A. szám alatt lévő 89 

m2-es lakást 13.000.000,-Ft vételáron megvásárolja. Az ingatlanban a 

tulajdonosok 1/2-1/2-ed tulajdoni hányaddal rendelkeznek. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés 

ügyvéd általi elkészítéséről, és 

b) felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

     

 

   3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott vételárat, az eljárás során 

felmerülő ügyvédi költséget, valamint a tulajdonváltozás ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos költségeket az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetés ingatlanvásárlási előirányzata terhére 

biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjainak megválasztása során – a választási eljárás egyszerűsítése 

és gyorsítása érdekében – személyes érintettség miatt nem zárja az érintett 

képviselőt a döntéshozatalból. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei 

Közgyűlés által alapított díjak kitüntetettjeire történő titkos szavazás 

lebonyolítására létrehozott Szavazatszámláló Bizottság elnökének  

Gergácz István képviselőt, 

tagjainak  

                                 Kiss Tibor és Tolnay Ákos képviselőket 

megválasztotta. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – több évtizedes 

lelkiismeretes, magas színvonalú nevelői tevékenysége alapján  
 

Koltai Miklósnét, 
 

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerő díjra 

javasolja. 

     

          

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

részletes szakmai indoklásának összeállításáról, és a Vas Megyei Közgyűlés 

elnöke részére történő megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: 2018. január 25.      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a több évtizedes 

kiemelkedő hagyományőrző, értékmegőrző és értékteremtő munkája 

elismeréseként  
 

Vincze Alfonznét, 
 

Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért „Kulturális Tagozata” elismerő díjra 

javasolja. 

     

          

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

részletes szakmai indoklásának összeállításáról, és a Vas Megyei Közgyűlés 

elnöke részére történő megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: 2018. január 25.      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a rászoruló, 

nélkülöző, testi és lelki bajban szenvedő személyek több évtizedes áldozatos 

támogatása és segítése elismeréseként  

Bodorkós Ferencnét, 
 

Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért „Szociális Tagozata” elismerő díjra 

javasolja. 

     

          

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

részletes szakmai indoklásának összeállításáról, és a Vas Megyei Közgyűlés 

elnöke részére történő megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Geröly Tibor alpolgármester      

         Határidő: 2018. január 25.      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 


