
 
 

 

 
 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az iparterületi 

ingatlanértékesítéssel kapcsolatos napirendi pontot Magyarország helyi 

önkormányzatai-ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülésen tárgyalja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 903/4 

hrsz.-ú ingatlanra tervezett sportöltöző vázlat- és látványtervének 

elkészítéséhez 480.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 

biztosít a Gencsapáti Községi Sportegyesület számára, az Önkormányzat 2018. 

évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

     

 

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

szerződés elkészítéséről és – a támogatási szerződés aláírását követően – az 

önkormányzati támogatás átutalásáról. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          



                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gencsapáti 

Gyöngyös-kert Óvoda felújítása, korszerűsítése és a Gencsapáti Idősek Klubja 

fejlesztése” közbeszerzési eljárása keretében megállapítja 

a) a közbeszerzési eljárás mindkét részének eredményességét, 

b) a Bereczky Kft. (9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.), a KG Invest 

2008. Kft. (9028 Győr, Konini u. 19.), valamint az Alpok System Kft. (9700 

Szombathely, Szelestey L. u. 2.) ajánlattevők ajánlatainak érvényességét 

mindkét közbeszerzési részben. 

     

 

   2. Az eljárás nyertesének az első közbeszerzési részben a KG Invest 2008. Kft. 

(9028 Győr, Konini u. 19.) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel a bírálati szempont 

szerinti megajánlásai a legkedvezőbbek. 

     

 

   3. Az eljárás nyertesének a második közbeszerzési részben a KG Invest 2008. Kft. 

(9028 Győr, Konini u. 19.) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel a bírálati szempont 

szerinti megajánlásai a legkedvezőbbek. 

     

 

   4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  

a) az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képező összegzés 

aláírására, és az eredmény kihirdetésére 

b) a vállalkozási szerződés aláírására. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös utca 

folytatásának burkolatjavítási munkálatainak felújítására kiírt beszerzési 

eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja 

b) a benyújtott árajánlatok alapján a GEOMÉ Geodéziai és Mélyépítő Kft. 

(9751 Vép, Rákóczi u. 41.) ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja 

el. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítéséről, 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

megbízási szerződést aláírja. 

     



 

   3. A Képviselő-testület az útfelújítás 1.922.018,- Ft-os költségét az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének útfelújítási előirányzata terhére 

biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közlekedés 

biztonságának és a közbiztonság növelése érdekében támogatja az Ady 

utcában a közvilágítás kiépítését. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  

a) a megvalósításhoz szükséges ajánlatot szerezze be és terjessze a 

Képviselő-testület elé  

b) a testületi döntésről tájékoztassa a beadványt benyújtó lakosokat. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth utca 

burkolatjavítási, karbantartási munkálatait elvégezteti.  

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről 

tájékoztassa a beadványt benyújtó lakosokat. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 

0100/10-12, 0100/14, 0100/23-33, 0100/39-43 hrsz.-ú külterületi ingatlanok 

lőszermentesítésére kiírt beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján a Detektor Plussz 11 Lőszermentesítő 

Kft. (3400 Mezőkövesd, Mihály u. 24.) ajánlatát, mint legkedvezőbb 

ajánlatot fogadja el. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítéséről, 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

vállalkozási szerződést aláírja. 

     

 

   3. Az Önkormányzat a lőszermentesítési munkálatok 1.471.826,-Ft-os költségét 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 

biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – rendkívül 

eredményes sportpályafutása elismerése és támogatása érdekében – 50.000,-

Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít Vincze Gergely 9721 Gencsapáti, 

Savaria út 27. szám alatti lakos részére, az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelmezőnek a testületi 

döntéssel kapcsolatos tájékoztatásáról, a támogatási szerződés 

elkészíttetéséről,  

b) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 

által, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 

törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok alapján, az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 1. c) alpontja 

keretében a Gencsapáti Alkotmány utca (908 hrsz.) burkolatfelújítására 

támogatási kérelmet nyújt be. 

     

 

   2. A burkolatfelújítás forrásösszetétele: 

                Igényelt pályázati támogatás:      15.000.000,- Ft 

                Vállalt önkormányzati önerő:      34.583.340,- Ft 

                A beruházás összköltsége:            49.583.340,- Ft 
 

Az Önkormányzat a saját forrás összegét az Önkormányzat és intézményei 

2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletben 

rendelkezésre, a Képviselő-testület az önerő összegét a felújítás 

megvalósítására biztosítani fogja. 

     

 

   3. A Képviselő-testület a támogatási kérelem érdemi elbírálhatósága érdekében 

elfogadja a testületi határozat mellékletét képező önkormányzati 

nyilatkozatot. 

     

 

   4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati 

dokumentáció össze-állítására, a pályázati adatlap elektronikus feltöltéssel 

történő lezárására, és a támogatási kérelem papír alapon történő 

megküldésére. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: 2018. május 2., illetve 2018. május 3.      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

törvény 103/A. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva a 

Gencsapáti 0206/15 hrsz.-ú külterületi ingatlan adásvételére létrejött 

adásvételi szerződés kapcsán, a helyi földbizottsági hatáskörben eljáró 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei 

Elnökségének VAS01-02161-9/2018. számú állásfoglalásával szemben, Danka 

Lajosné eladó által benyújtott kifogást elutasítja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testületi döntést közölje a helyi 

földbizottsággal, a kifogást tevőkkel, valamint a mezőgazdasági igazgatási 

szervvel. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Dr. Görög István jegyző 

     

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 

0100/10-12, 0100/14, 0100/23-33 és 0100/40-43 hrsz.-ú, összesen 19 ha 3153 

m2 nagyságú területet egyben történő értékesítésével kapcsolatos 

polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

 

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

ingatlanértékesítéssel kapcsolatos pályázati felhívás összeállításáról. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 


