
 
 

 
 

 

                                          

                                
                                          

          
            

          
            

          
                                          
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy  

a) a településrendezési eszközök módosítási tervdokumentációjának 

partnerségi egyeztetése az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Korm. 

rendelet) 29/A. §-ában meghatározottak szerint megtörtént, 

b) a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti, 

c) a partnerségi egyeztetés alapján a véleményezési dokumentáció 

módosítása nem vált szükségessé,  

d) az elkészített dokumentációt a végső szakmai véleményezési szakasz 

lefolytatására alkalmasnak tartja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetést lezárja, és felkéri a 

polgármestert, hogy a Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján – szükséges 

dokumentumok csatolásával – kezdeményezze az állami főépítésznél a 

településrendezési eszközök módosítási eljárásának végső szakmai 

véleményezési szakaszának lezárását. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal felújítási és energetikai korszerűsítési munkálatok műszaki ellenőri 

feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja 

b) a benyújtott árajánlatok alapján ARCHIT Építőipari Tervező és Információ 

Technológiai Kft. ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot elfogadja. 

     

 

   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. Az Önkormányzat a felújítási a műszaki ellenőri feladatellátás 762.000,-Ft-os 

összegéből 127.078,- Ft-ot pályázati forrásból, 634.922,- Ft-ot önkormányzati 

önerőként az Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 

épületek épületfelújítási és energetikai korszerűsítési munkálatainak aktuális 

helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 2/2013. (I.11.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva, a tulajdonát képező, Gencsapáti 391/5 

hrsz.-ú, 47 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan 

adásvételét támogatja, azzal, hogy a vevőnek kell vállalnia az adásvétellel és a 

telekalakítással kapcsolatban felmerülő összes költséget. 

     

 

   2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát: 900,- Ft/m2-ben határozza meg.      
 

   3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feltétel teljesülése esetén 

felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az Apponyi Albert Általános Iskola udvarán lévő 9 juharfa 

állapotának felmérésére és a szükséges feladatok elvégzésére szakértőt kérjen 

fel. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a fák állapotfelmérésével és az elvégzendő munkálatok 

kapcsolatos költséget az Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 


