
   

 
 

 

 

 
        

 

 

 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 

(III.22.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésében biztosított 

hatáskörében a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 

 
 

 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 

(III.22.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésében biztosított 

hatáskörében a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  



 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát a jelen előterjesztésben foglalt 

tartalommal elfogadja. 

 

 

2. A Beszerzési Szabályzat hatálybalépésének időpontja 2019. december 

1. napja, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 86/2011. (VI.8.) testületi 

határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 

(II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében hozzájárul, hogy az 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat 

alapján biztosított támogatásból  
 

a) 668 423 forintnak a Polgármesteri Hivatal, 

b) 1 365 000 forintnak a Gyöngyös-kert Óvoda,  

c) 110 000 forintnak a Művelődési Ház és Könyvtár,  

d) 1 210 186 forintnak az Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény  
 

számára történő átutalásához és intézményi felhasználásához. 

 

 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (2) 

bekezdésében biztosított hatáskörében hozzájárul, hogy az 

önkormányzati feladatellátás jobb színvonalú és költséghatékonyabb 

ellátása érdekében az 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján 

biztosított támogatásból az Önkormányzat 
 

a) a településüzemeltetési feladatellátáshoz 290 577 forintot, 

b) a gyermekétkeztetéshez 1 112 000 forintot, 

c) a szociális étkeztetéshez 360 000 forintot  
 

e feladatellátásra felhasználjon. 

 

 

 Felelős: Geröly Tibor alpolgármester  

 Határidő: azonnal  



 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös-

kert Óvoda 2019. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi 

átcsoportosítását támogatja: 

o a dologi kiadások közüzemi díjak előirányzatát 400 000 forinttal 

csökkenti és beruházási előirányzatot 400 000 forinttal 

megnöveli, 

o a személyi juttatások előirányzatát 274 400 forinttal csökkenti, és 

a beruházási előirányzatot 274 400 forinttal megnöveli. 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács 

ülésén ismertesse a Képviselő-testület döntését, és támogassa a 

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) 

bekezdésében, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 35. § (1) 

bekezdésében meghatározott hatáskörében a Pénzügyi, Gazdasági és 

Ügyrendi Bizottság  
 

          elnökévé   Dr. Őry Ferenc önkormányzati képviselőt 

          tagjává      Abért Valentin önkormányzati képviselőt 

          nem önkormányzati képviselő tagjává Jáger Józsefet 
 

megválasztja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 

 

 



 

 

 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) 

bekezdésében, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 35. § (1) 

bekezdésében meghatározott hatáskörében az Kulturális és 

Településfejlesztési Bizottság  
 

               elnökévé Kiss Tibor önkormányzati képviselőt, 

               tagjává  Gájer Lászlóné önkormányzati képviselőt, és  

                              Gergácz István önkormányzati képviselőt 
  

megválasztja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Polgármesteri 

Hivatalban meglévő határozott időtartamú pénzügyi ügyintézői 

munkakör határozatlan időtartamúvá történő változtatásához 

hozzájárul.  

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Dr. Görög István jegyző 

 

 Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése alapján 

– kezdeményezi    

a) a Gencsapáti 0117/12 hrsz.-ú, „szántó” művelési ágú, 3731 m2 

nagyságú, és   
 

b) a Gencsapáti 0117/13 hrsz.-ú, „szántó művelési ágú, 2500 m2 

nagyságú  
 

külterületi, termőföld ingatlanok végleges más célú hasznosítását és 

belterületbe vonását. 

 

 

2. A más célú hasznosítás az 1. pontban meghatározott földrészletek 

teljes területére vonatkozik. 

 

 

3. A Község Helyi Építési szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

8/2008. (VI.6.) önkormányzati rendelete alapján a belterületbe 

vonandó ingatlanok közvetlenül belterület mellett, beépítésre szánt 

területen, Gksz 06-01 – Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetben 

helyezkednek el. 

 

 

4. Az Önkormányzat a község belterületén nem rendelkezik kereskedelmi 

szolgáltató, gazdasági terület kialakítására alkalmas területtel. 

 

 

5. A belterületbe vonás célja, a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges 

infrastrukturális feltételek megteremtése, a helyi vállalkozások 

megerősítése a foglalkoztatás bővítése érdekében. 

 

 

6. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a kérelemmel érintett, az 1. 

pontban említett földrészletek a kérelemben megjelölt, az 5. pontban 

meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek. 

 

 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

ingatlanügyi hatóság előtt a szükséges eljárásokat lefolytatassa, a 

belterületbe vonás engedélyezésével kapcsolatos minden további 

intézkedést, írásbeli és szóbeli nyilatkozatot megtegyen és az ahhoz 

szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 

(III.22.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdésében biztosított 

hatáskörében a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára benyújtott kérelmekről és a 

megállapított támogatásokról szóló polgármesteri tájékoztatót 

elfogadja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (2) 

bekezdésében biztosított hatáskörében felhatalmazza a polgármestert 

a Polgármesteri Hivatal irattári helyiségének polcbeszerzési 

munkálatainak elvégzésére.  

 

 

2. A Képviselő-testület az irattári polcrendszer beszerzésének 258 000 

forintos költségét az Önkormányzat 2019. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 


