
 
 

 
 

 

                                          

                                
                                          

          
            

          
            

          
                                          
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés 

c) pontja alapján a Gencsapáti 0100/38 hrsz.-ú, 17 ha 7519 m2 nagyságú 

tárolóterület, a Gencsapáti 0100/48 hrsz.-ú, 19 ha 3153 m2 nagyságú 

tárolóterületet, valamint az ingatlanok közműellátását biztosító Gencsapáti 

0115/18 hrsz.-ú, 8542 m2 nagyságú, beruházási területet kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület az iparterületi beruházás megvalósítása érdekében a 

megindítja a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás keretében 

történő egyeztetési eljárását, ennek keretében 

a) felhatalmazza a polgármestert a településrendezési eszközök 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére, 

b) felkéri a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumok csatolásával 

keresse meg az állami főépítészt, és 

c) Gencsapáti Község Településfejlesztéssel és Településrendezéssel 

Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai alapján gondoskodjon a 

partnerségi egyeztetés megindításáról. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3. A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításához szükséges 

költségeket az Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a rászoruló 

Gencsapáti lakosok fűtési gondjainak csökkentése érdekében – a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására kiírt pályázatra támogatási kérelmet nyújt be.  

A Képviselő-testület a támogatási kérelem érdemi elbírálhatósága érdekében 

elfogadja a 4. 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, azaz 218.440,- Ft-os 

önkormányzati önerőt, valamint a tűzifának a rászorulók számára történő 

kiszállításának költségét az Önkormányzat és intézményei 2018. évi általános 

tartaléka terhére biztosítja. 

     

 

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

dokumentáció összeállításáról és a Magyar Államkincstár Vas Megyei 

Igazgatósága részére történő megküldéséről. 

     

 

   4. 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: azonnal, 

2018. szeptember 3. (3. pont) 

2018. november 30. (4. pont) 

     

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú, TOP 1.4.1-15-VS1-2016-00013 projekt 

azonosítószámú pályázat támogatási szerződésének költségvetése 

módosítását kérelmezi. 

     

 

   2. A költségmódosítás a támogatási szerződés és a megvalósítás közötti 

többletönerő fedezetének – nem elszámolható költségek – felosztását 

tartalmazza jelen határozat mellékletét képező táblázat szerint. 

     

 

   3. A Képviselő-testület a többletönerő fedezetét az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 


