
   

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 

  

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 2/2013. (I.11.) önkormányzati rendelet 5. § (2) 

bekezdésében meghatározott hatáskörében a Szentkúton lévő 8 db 

hársfa gyógymetszési munkálatainak elvégzésére kiírt beszerzési 

eljárása keretében   

a) a beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja,  

b) megállapítja a Park-Erdő Stúdió Kft. (9434 Hegykő, Petőfi S. u. 66.), 

Kovács Gábor egyéni vállalkozó (8439 Sikátor, Petőfi S. u. 2.) és 

Silwest-Consult Bt. (5751 Nagykamarás, Tanya 56.) ajánlattevők 

ajánlatának érvényességét. 

 

 

2. A Képviselő-testület a benyújtott árajánlatok alapján Kovács Gábor 

egyéni vállalkozó (8439 Sikátor, Petőfi S. u. 2.) ajánlatát, mint a 

legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. 

 

 

3. 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 

vállalkozási szerződést aláírja. 

 

 

4. Az Önkormányzat a gyógymetszési munkálatok 1.568.800,- Ft-os 

költségét a pályázati támogatás megérkezéséig az Önkormányzat 2019. 

évi költségvetésének általános tartaléka terhére megelőlegezi. 

 

 

  Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

  Határidő: azonnal  



 

 

  

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 2/2013. (I.11.) önkormányzati rendelet 5. § (2) 

bekezdésében meghatározott hatáskörében a Gencsapáti Szentkút 

növénytelepítési munkálatainak elvégzésére kiírt beszerzési eljárása 

keretében   

a) a beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja,  

b) megállapítja a ZOLLA Kertkultúra Kft. (9700 Szombathely, Rohonci 

u. 10.) és a NémetHajnal Kert-0 és Park Építő Kft. (9721 Gencsapáti, 

Petőfi u. 3.) ajánlattevők ajánlatának érvényességét. 

 

 

2. A Képviselő-testület a benyújtott árajánlatok alapján a 3.) NémetHajnal 

Kert- és Park Építő Kft. (9721 Gencsapáti, Petőfi u. 3.) ajánlatát, mint a 

legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. 

 

 

3. 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 

vállalkozási szerződést aláírja. 

 

 

4. Az Önkormányzat a növénytelepítési munkálatok 1.878.914,- Ft-os 

költségét a pályázati támogatás megérkezéséig az Önkormányzat 2019. 

évi költségvetésének általános tartaléka terhére megelőlegezi. 

 

 

  Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

  Határidő: azonnal  

 

 

 


