
 
 

 

 
 

                                          

                                
                                          

          
            

          
            

          
                                          
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés közötti 

időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót 

elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja.  

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 31. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva Gencsapáti 

Község 2018 - 2023. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

     

  

   2. A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programban, az intézkedési tervben foglaltak megvalósítása érdekében a 

szükséges intézkedések megtételére. 

     

 

    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon  

a) a nyilvánosság biztosításához szükséges intézkedések megtételéről, 

valamint 

b) a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévenkénti felülvizsgálatáról. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 

épületek felújítási, bővítési, energetikai korszerűsítési munkálatainak aktuális 

helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében 

meghatározott hatáskörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi belső 

ellenőrzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára benyújtott pályázatok 

elbírálásáról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

                                          

          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

          Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester és az 

alpolgármester jutalmazásával kapcsolatos napirendi pont tárgyalása során – 

a döntési eljárás egyszerűsítése és gyorsítása érdekében – személyes 

érintettség miatt nem zárja az érintett képviselőt a döntéshozatalból. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a település fejlődése 

érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként – Bodorkós Ferenc 

polgármestert  

822.666,- Ft 

jutalomban részesíti, az Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére. 

     

 

   2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Bodorkós Ferenc polgármesternek 

Gencsapáti községért végzett eredményes munkájáért. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a jutalom kifizetésével kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

     

                                          

         Felelős: Geröly Tibor alpolgármester      

          Dr. Görög István jegyző      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a 

polgármesternek, hogy Geröly Tibor alpolgármester részére – a település 

fejlődése érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként –  

493.600,- Ft 

jutalmat állapítson meg, az Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére. 

     

 

   2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Geröly Tibor alpolgármesternek 

Gencsapáti községért végzett eredményes munkájáért.  

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jutalom megállapításával és 

kifizetésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az EUREST 

Étteremüzemeltető Kft.-vel, a vásárolt élelmezési szolgáltatás nyújtására 

2018. január 2-án megkötött vállalkozási szerződésében a vállalkozó által 

javasolt,  

a) a térítési díj módosítására vonatkozó javaslatát elfogadja,  

b) felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására,  

c) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a módosított térítési díj 

kerüljön megtervezésre. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal, illetve 2019. február 15.      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Szombathely Megyei 

Jogú Város Önkormányzatával és a Szombathelyi Egészségügyi Alapellátó 

Intézménnyel 2001. december 6-án, a vérszállítási program működtetésére 

2001. december 6-án megkötött szerződésében a szolgáltató által javasolt,  

a) a térítési díj módosítására vonatkozó javaslatát tudomásul veszi,   

b) felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon arról, hogy az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a módosított térítési díj 

kerüljön megtervezésre. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal, illetve 2019. február 15.      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

     Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete – rendkívül értékes 

hagyományőrző és közösségteremtő munkájának folytatása érdekében – 

támogatja Tanai Erzsébet közalkalmazotti jogviszonyának fenntartását. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

          Varga Albin igazgató      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 


