
 
 

 

 
 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 

0100/10-12, 0100/14, 0100/24-33 és 0100/40-43 hrsz.-ú ingatlanok 

értékesítésével kapcsolatos napirendi pontot Magyarország helyi 

önkormányzatairól 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 az önkormányzati 

épület-felújítási, energetikai korszerűsítési pályázatok aktuális helyzetéről 

szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a Gyöngyös-kert Óvoda Gyöngyös-kert Óvoda felújítási, 

fejlesztési és energetikai korszerűsítési munkálatainak megvalósítása érdekében, 

a KRUPPS C537 mosogatógép beszerzésére és beüzemelésére, valamint az 

óvodaépület megközelítését biztosító bejárati kapu lakatosmunkák 

elvégzésére 1.000.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére.  

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 

0100/10-12, 0100/14, 0100/24-33 és 0100/40-43 hrsz.-ú, összesen 19 ha 3153 

m2 nagyságú területet egyben történő értékesítésével kapcsolatos 

polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. (I.11.) önkormányzati rendelet 

5. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a település-

üzemeltetési feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, a telekalakítási eljárás során kialakítandó 

Gencsapáti 0100/48 hrsz.-ú, 19 ha 3153 m2 nagyságú ingatlant ideiglenesen 

tároló területként kívánja hasznosítani. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Gencsapáti0100/7, 0100/9-12, 0100/14, 0100/23-33, 0100/39-44 hrsz.-ú 

földrészleteket érintő telekalakítási eljáráshoz szükséges igazolást és 

önkormányzati nyilatkozatot kiadja.  

     

 

   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 az Önkormányzat 

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

(I.11.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján nyilvános 

versenyeztetés alapján értékesíti a Gencsapáti 0100/10-12, 0100/14, 

0100/24-33 és 0100/40-43 hrsz.-ú, összesen 19 ha 3153 m2 nagyságú, 18 

külterületi önkormányzati ingatlant. 

Az ingatlanok kikiáltási ára: nettó 2.000,- Ft/m2. 

     

 

   2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 

alapján az értékesíteni kívánt ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot 

elővásárlási jog illeti meg. 

     

 

   3. A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek 

megfelel, vállalja, hogy a területekre a közműveket és az igény szerinti 

közműkapacitásokat és az útcsatlakozást saját költségén kiépítteti, valamint a 

legmagasabb összegű vételár megfizetését vállalja. 

     

 

   4. A Képviselő-testület jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező pályázati 

kiírást, és felkéri polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak a 

település honlapján történő közzétételéről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 


