
   

 
 

 

 
 

        

 
 

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   



Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi építési 

szabályzat jogharmonizációs módosítása eljárása keretében a helyi 

építési szabályzat jogharmonizációs módosítási eljárása keretében a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet 28/A. § (5) bekezdésében meghatározott partnerségi 

egyeztetés keretében megtett polgármesteri intézkedéseket 

elfogadja. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                               Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet 

alkalmazása során felmerült jogalkalmazási nehézségek miatt 

indokoltnak és szükségesnek tartja a településkép védelméről szóló 

4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a felülvizsgálattal 

kapcsolatos településtervezői árajánlat beszerzésére. 

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 

(III.22.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja.

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

elfogadott szempontokat érvényesítse a testület 2020. évi működése 

során. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § 

(6) bekezdésében biztosított hatáskörében a köztisztviselők 2020. évi 

köztisztviselői illetményalapjának összegét a költségvetési törvényben 

rögzítetthez képest emelt összegben, 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a módosított 

köztisztviselői illetményalap kerüljön megtervezésre.  

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                                   Dr. Görög István jegyző 

                                                Határidő:  azonnal, 2020. február 15. (2. pont)  

 

 

 

 



 

 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zártkerti 

besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” pályázat 

mielőbbi megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a műszaki előkészítő munkálatainak elvégzésére, műszaki 

ellenőri árajánlat beszerzésére. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal 

 

 

 

 
 

Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Magyar Falu 

Program Temetőfejlesztési alprogram” pályázat mielőbbi 

zökkenőmentes megvalósítása érdekében felhatalmazza a 

polgármestert a műszaki előkészítő munkálatainak elvégzésére.  

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal   

 

 

 

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat 

sikeres és eredményes megvalósítása érdekében megbízza Dr. Őry 

Ferenc önkormányzati képviselőt az „Ördög’Kő” a házassághoz! 

Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig” pályázati program 

keretében megvalósítandó Gencsapáti történetei monográfia 

elkészítésével kapcsolatos projektmenedzseri feladatainak 

elvégzésével.

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. § (3) 

bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gencsapáti 

036/1 hrsz.-ú, „szántó” művelési ágú, 22 ha 3426 m2 nagyságú 

földrészletből vételre felajánlott 28696/77752-ed tulajdoni hányad 

vételéről akkor kíván dönteni, ha az osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésre kerül, és az ingatlantulajdonosok az ingatlanban 1/1 

tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

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

tájékoztassa Csiszár Ferencet és Csiszár Ferencnét. 

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal   

 

 

 

 

 

 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen fel egy közlekedési 

szakembert a település közlekedési problémáinak felmérésére és 

megoldási javaslat kidolgozására. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                               Határidő:  azonnal 

 

 

 

 



 

 

Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai feladatellátás 

költséghatékony és energiatakarékos ellátása érdekében engedélyezi 

a vízfogyasztást növelő WC tartályok cseréjét.  

 

                                               Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                               Határidő:  azonnal   

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil 

társadalom erősítése, társadalmi szerepvállalásának segítése 

érdekében a Gencsapáti székhellyel működő civil szervezetek 2020. évi 

támogatására pályázatot ír ki.

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

pályázati felhívás közzétételéről.  

 

                                               Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                               Határidő:  azonnal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

 

        

 
 

 

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 

(III.22.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdésében 

meghatározott hatáskörében a titkos szavazás lebonyolítását végző 

Szavazatszámláló Bizottság elnökének  
 

Dr. Őry Ferenc önkormányzati képviselőt, 

tagjainak  
 

Gájer Lászlóné és Kiss Tibor önkormányzati képviselőket 
 

megválasztja. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal 

 

 

 
 

1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete – több 

évtizedes lelkiismeretes, magas színvonalú nevelői tevékenysége 

elismerése érdekében –  

Koltai Miklósnét 

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata” 
 

elismerő címre javasolja.  
 

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

kitüntetés részletes szakmai indoklásának összeállításáról, és a Vas 

Megyei Közgyűlés elnöke részére történő megküldéséről.  

 

                                               Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                               Határidő:  azonnal   



 

 

 

1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete – a település 

közbiztonsági helyzetének javítása érdekében végzett több évtizedes 

lelkiismeretes munkája elismerése érdekében –  
 

Csabai Jánost 

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata” 
 

elismerő címre javasolja. 

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

kitüntetés részletes szakmai indoklásának összeállításáról, és a Vas 

Megyei Közgyűlés elnöke részére történő megküldéséről.  

 

                                               Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                               Határidő:  azonnal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


