
 
 

 

 
 

                                          

                                
                                          

          
            

          
            

          
                                          
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratát az előterjesztés 1. számú 

mellékletében foglaltak szerint módosítja, és jóváhagyja a 2. számú 

mellékletben szereplő, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, ezzel 

egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 123/2018. (VIII.23.) számú képviselő-

testületi határozattal jóváhagyott Alapító Okiratot. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) a felhatalmazza a polgármestert, a Módosító Okirat aláírására, valamint 

a módosítás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésével 

kapcsolatos iratok aláírására és kiadására, 

b) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Módosító Okirat és az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak a Magyar Államkincstár 

Vas Megyei Igazgatóság 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 Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programjait, az intézmény szervezeti és 

működési szabályzatát, valamint házirendjét elfogadja. 

     

 

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

engedély megadása érdekében gondoskodjon az intézményi 

alapdokumentumoknak 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 az önkormányzati 

épületek felújítási, bővítési, energetikai korszerűsítési munkálatainak aktuális 

helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

  

   2. A Képviselő-testület a „Gencsapáti idősek Klubja fejlesztése” közbeszerzési 

eljárás keretében, a polgármester által, 2018. november 2-án aláírt módosítási 

szerződésben a KG Invest 2008. Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés VI. 

pont 1. alpontjában meghatározott teljesítési határidő 2019. március 20. 

napjára történő módosítását jóváhagyja.  

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata a köznevelési feladatok zökkenőmentes 

ellátása, és az óvoda csoportok biztonságos elhelyezése érdekében támogatja, 

hogy az Önkormányzat 2018. november 1. és 2018. december 15. közötti 

időtartamra bérleti szerződést kössön a Gencsapáti Római Katolikus 

Plébániával, két óvodai csoportnak a közösségi épületben történő 

elhelyezésére.  

     

 

   2. A Képviselő-testület a közműköltségeket is magába foglaló havi 100.000,- Ft-

os bérleti díjat az Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére biztosítja. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

aláírására. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az az Ady utca 

burkolat-felújítási és csapadékvíz-csatorna építési munkálatainak aktuális 

állásáról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja.  

     

 

   2. A Képviselő-testület a vállalkozó által ismertetett indokok alapján a 

vállalkozási szerződés módosítását támogatja, a vállalkozási szerződésben 

meghatározott teljesítési határidő 2019. május 17. napjára történő 

módosítását jóváhagyja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gencsapáti 

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” tárgyú ajánlattételi felhívást 

és a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyja, és közbeszerzési eljárás 

megindítását határozza el. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításával Krizmanich 

Gergely Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót (lajtromszám: 

00086) bízza meg. 

     

 

   3. A Képviselő-testület Puklerné Kovács Erika, Bognár-Varga Szilvia és Dr. Görög 

István Közbeszerzési Bíráló Bizottsági taggá történő megbízását jóváhagyja. 

     

 

   4. A Képviselő-testület a Kbt. 28. § (2) bekezdése alapján a becsült érték 

meghatározása céljából külön vizsgálatot végzett, és azt dokumentálta. Az 

építési beruházás becsült értéke tervezői tételes költségvetés készítésével 

került meghatározásra. 

     

 

   5. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a becsült érték meghatározásakor a 

Kbt. 19. §-ban foglaltakat figyelembe vette. 

     

 

   6. A közbeszerzési eljárás a becsült értékre tekintettel a Kbt. 115. § (2) bekezdése 

alapján kerül lefolytatásra. 

     

 

   7. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának 

szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. 

     

 

   8. A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre:      
 

    1. Ajánlattevő 

Ajánlattevő neve: Szárnyas Építőipari és Kivitelezési Kft.  

            székhelye:  9739 Pusztacsó, Béke u. 37.  

adószáma: 11513197-2-18 

         e-mail címe: szarnyas@t-online-hu 
 

     

 

    2. Ajánlattevő 

Ajánlattevő neve: TENDER Építőipari és Szolgáltató Kft. 

            székhelye:  9700 Szombathely, Szófia u. 20. 

adószáma: 10313262-2-18 

         e-mail címe: info@tenderkft.hu 
 

     

 

    3. Ajánlattevő 

Ajánlattevő neve: Inda Nyugat Építőipari Kft. 

            székhelye:  9700 Szombathely, Szigligeti E. u. 77. 

adószáma: 23147623-2-18 

         e-mail címe: info@indanyugat.hu 
 

     

 

 

 

 

 

 



    4. Ajánlattevő 

Ajánlattevő neve: Vasi Tandem Kft. 

            székhelye:  9700 Szombathely, Mátyás király u. 17. 

adószáma: 12503775-2-18 

         e-mail címe: info@vasitandem.hu 
 

     

 

    5. Ajánlattevő 

Ajánlattevő neve: TEMPO-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft. 

            székhelye:  9700 Szombathely, Pohl-tó u. 3. 

adószáma: 10713772-2-18 

         e-mail címe: info@tempoep.hu 
 

     

 

   9. Az ajánlattélre felhívott gazdasági szereplők kiválasztásának indoka: a 

magasépítés területén meglévő jártasság, szakmai tapasztalat. 

     

 

   10. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

jóváhagyásával egyidejűleg felkéri az eljárásba bevont szakértőt, hogy az 

ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumokat küldje meg a 8. 

pontban meghatározott ajánlattevők részére. 

     

                                          

          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

          Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-VS1-

2017 00010 azonosítószámú pályázat keretében a „Polgármesteri Hivatal 

energetikai korszerűsítése” megvalósítása és a közbeszerzési eljárás 

megindítása érdekében nyilatkozik, hogy a projekt megvalósításához 

szükséges  

39.359.228,- Ft + ÁFA, összesen: 49.986.220,- Ft 
 

összegű fedezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre 

áll, melyből  

13.804.865,- Ft + ÁFA, összesen: 17.532.179,- Ft 
 

a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00010 azonosítószámú pályázatból,  

25.554.363,- Ft + ÁFA, összesen: 32.454.041,- Ft 
 

önkormányzati önerőként rendelkezésre áll. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fedezetigazolás 

aláírására. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      
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   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 2018. évi fordulójára benyújtott támogatási 

kérelmekről szóló tájékoztatót elfogadja.  

     

 

   2. A Képviselő-testület a 148/2011. (XI.9.) számú határozattal elfogadott, a 

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat módosítását az Ügyrendi, 

Közművelődési, Sport és Civil szervezetek Bizottság által javasolt tartalommal 

elfogadja.  

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

településüzemeltetési feladatok jobb színvonalon történő ellátása, a 

gyalogosforgalom biztonságának növelése érdekében felhatalmazza a 

polgármestert a Hunyadi úti járdafelújítás folytatásával kapcsolatos elkészületi 

munkálatok (tervezés, felmérés) elvégzésére. 

     

 

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

eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testület.  

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal, 2019. január 31. (2. pont)      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a SZKENDÓ Építő- és 

Mélyépítő Kft. árajánlatát elfogadja, és a települési vízgazdálkodási és 

vízkárelhárítási feladatok jobb színvonalon történő ellátása érdekében 

felhatalmazza a polgármestert az Ipar út csatornaépítési munkálatok 

megrendelésére, és a vállalkozási szerződés aláírására. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a csatornaépítési munkálatok 1.265.997,- Ft-os költségét 

az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére biztosítja.  

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi 

Idősköszöntő Adventi Ünnepség előkészületeiről szóló polgármesteri 

tájékoztatót elfogadja. 

     

 

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

a) a meghívók kiküldéséről, és 

b) a visszaküldött jelentkezések alapján a vacsora megrendeléséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák F. utca 

közlekedési problémáinak rendezése érdekében felkéri a polgármestert, hogy 

a közlekedési hatóság és a rendőrség képviselőivel egyeztessen a szükséges és 

lehetséges intézkedésekről, és e tárgyalások eredményeiről tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi környezet 

védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 

szóló 12/2008. (IX.12.) önkormányzati rendeletben az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó rendelkezések módosítását nem tartja indokoltnak. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület álláspontjáról 

tájékoztassa a bejelentőt. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 


