
 
 

 

 
 

                                          

                                
                                          

          
            

          
            

          
                                          
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    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 személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5. § (1) bekezdés 

d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az általa alapított és 

fenntartott Gencsapáti Idősek Klubja Házi Segítségnyújtás Szakmai 

Programját felülvizsgálta és a 3. számú melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

     

  

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

programnak a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztálya részére történő megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5. § (1) bekezdés 

c) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az általa alapított és 

fenntartott Gencsapáti Idősek Klubja Családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás Szakmai Programját, valamint a Szakmai Program mellékletét 

képező Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. 

     

 

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

Program és a Szervezeti és Működési Szabályzat a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

számára történő megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás V/1. pontjában a Társulás bevételei módosítását oly 

módon, hogy 2018. január 1. napjától az 500,- Ft/fő/év beruházási önrész 

fizetési kötelezettsége a tag önkormányzatoknak megszűnjön.  

     

 

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

döntésről szóló jegyzőkönyvi kivonatnak a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás számára történő 

megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy vizsgálja meg egy esetleges bölcsőde létesítésének 

költségeit (telekvásárlás, tervezési költségek, költségvetési támogatás, az 

intézmény fenntartási költségei), és e költségek ismeretében a testület 

következő ülésére tegyen javaslatot, hogy az Önkormányzat nyújtson-e be 

támogatási kérelmet a Bölcsődei Fejlesztési Program” pályázat keretében. 

     

                                          

          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

          Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 

épületek felújítási, bővítési és energetikai korszerűsítési munkálatainak 

aktuális helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében biztosított 

véleményezési hatás-körében eljárva az általános iskolai felvételi 

körzethatárok kialakítására vonatkozó tervezetet elfogadja, a tervezettel 

kapcsolatban észrevételt nem kíván tenni. 

     

 

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

testületi döntésnek a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala 

részére történő megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: 2018. október 31.      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gencsapáti 

néptáncmozgalom 80 évfordulója alkalmából, a néptáncmozgalom 

hagyományőrző és közösségteremtő munkájának elismeréséül 100.000,- Ft 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít a KEZDŐKÖR 

Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület számára, az Önkormányzat 

és intézményei 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a) gondoskodjon a támogatási szerződés elkészíttetéséről, és  

b) a támogatási szerződés aláírását követően gondoskodjon a támogatási 

összeg átutalásáról. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VILLKÁSZ Kft.-nek 

(9700 Szombathely Mérleg u. 1/A.) az Ady utcai közvilágítás kiépítésére 

vonatkozó árajánlatát elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a 

munkálatok megrendelésére. 

     

 

   2. A Képviselő-testület az Ady utca közvilágítás kiépítésének 776.000,- Ft + ÁFA, 

összesen 985.520,- Ft-os összegét az Önkormányzat és intézményei 2018. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ördög ’kő a 

házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig” pályázat 

megvalósítása érdekében a támogatási előleg megérkezéséig Spiegel-Szabó 

Viktória 2018. évi munkabérének és munkáltató járulékainak 740.661,- Ft-os 

összegét – visszafizetési kötelezettség mellett – megelőlegezi a Művelődési 

Ház és Könyvtár számára az Önkormányzat és intézményei 2018. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 


