
   

 
 

 

 
 

        

 
 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az 

előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja, 

és jóváhagyja a 2. számú mellékletbe szereplő, egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, ezzel egyidejűleg hatályon 

kívül helyezi a 28/2017. (II.23.) számú képviselő-testületi 

határozattal jóváhagyott alapító okiratát. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen 

előterjesztés 1. számú melléklet szerinti módosító okiratot, 

valamint a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot aláírja. 
 

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

a módosító okiratnak 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 

Beszerzési Szabályzat 7.5. pontjában biztosított hatáskörében a 

közétkeztetés és szociális étkeztetés teljes körű bonyolítására 

vonatkozó beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

testületi döntésről tájékoztassa az árajánlatot benyújtó gazdasági 

társaságot, illetve egyéni vállalkozót. 
 

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

a közétkeztetés és szociális étkeztetés beszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának összeállításáról, és a Képviselő-testület 

szeptemberi ülésére történő előterjesztéséről. 

 

           Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                 Határidő:  azonnal, 2020. szeptember 30. (3.pont) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 

ellátásért felelős, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében a 

Szombathely-Kőszeg ivóvíz ellátási, valamint Szombathely-Kőszeg 

szennyvízelvezető- és tisztító rendszer 2021-2035. évi Gördülő 

Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási 

tervrészeit elfogadja.  
 

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

a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló képviselő-testületi 

döntésnek a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. részére 

történő megküldéséről.  

 

           Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                 Határidő:  2020. augusztus 31.   

 

 



 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

rászoruló Gencsapáti lakosok fűtési gondjainak csökkentése 

érdekében – „A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására” 

kiírt pályázatra támogatási kérelmet nyújt be.  

A Képviselő-testület a támogatási kérelem érdemi elbírálhatósága 

érdekében elfogadja a 6. melléklet szerinti önkormányzati 

nyilatkozatot, mely a támogatási kérelem mellékletét képezi.  
 

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges – a 

pályázati kiírásban meghatározott 1.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA, 

összesen 132 080 forintos önkormányzati önerőt, valamint a 

tűzifának a rászorulók számára történő kiszállításának költségét 

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja.  
 

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

a pályázati dokumentáció összeállításáról és a Magyar 

Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága részére történő 

megküldéséről. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 

októberi ülésére készítse el a szociális célú tűzifa támogatás 

rászorultsági és az igénylési feltételeit tartalmazó rendelet-

tervezetet. 

 

           Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                              Dr. Görög István jegyző 

                                                   Határidő:  azonnal, 2020. augusztus 31. (3. pont) 

                                                                      2020. október 31. (4. pont)   

 

 

 
 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésében 

biztosított hatáskörében a Zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 

biztosító fejlesztések támogatására” kiírt, „ZP-1-2019” kódszámú 

pályázat megvalósításával kapcsolatos polgármesteri beszámolót 

elfogadja. 



 

2. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 34. § (1) bekezdésében, valamint az Önkormányzat és 

intézményei 2020. évi költségvetéséről és a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőinek 2020. évi illetményalapjáról szóló 2/2020. 

(II.14.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében a projekt lezárása és pénzügyi elszámolása 

érdekében 1 518 463 forint önkormányzati önerőt biztosít a 2020. 

évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

                                                   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 8. § (3) bekezdésében 

biztosított hatáskörében a Magyar Falu Program keretében 

„Temető fejlesztése” című, „MFP-FFT/2019” kódszámú pályázat 

megvalósításával kapcsolatos polgármesteri beszámolót 

elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 34. § (1) bekezdésében, valamint az Önkormányzat és 

intézményei 2020. évi költségvetéséről és a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőinek 2020. évi illetményalapjáról szóló 2/2020. 

(II.14.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében a projekt lezárása és pénzügyi elszámolása 

érdekében a temető ravatalozó épületének felújítására és a 

temető akadálymentesítésére 715 077 forint, a temető vízellátási 

munkálatainak ellátására 1 026 221 forint önkormányzati önerőt 

biztosít a 2020. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

                                                   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 Magyar Falu Program keretében 

„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című, 

„MFP-KKE/2019” kódszámú pályázat megvalósításával 

kapcsolatos polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

                                                   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 8. § (3) bekezdésében 

biztosított hatáskörében az Ovi-Sport Pálya megvalósításával 

kapcsolatos polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 34. § (1) bekezdésében, valamint az Önkormányzat és 

intézményei 2020. évi költségvetéséről és a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőinek 2020. évi illetményalapjáról szóló 2/2020. 

(II.14.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében a projekt megvalósítása érdekében 4 500 000 forint 

önkormányzati önerőt biztosít a 2020. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére. 

 

                                                   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 8. § (3) bekezdésében 

biztosított hatáskörében a „Barangolás a megyei értékek 

mentén” pályázat megvalósításával kapcsolatos polgármesteri 

beszámolót elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 34. § (1) bekezdésében, valamint az Önkormányzat és 

intézményei 2020. évi költségvetéséről és a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőinek 2020. évi illetményalapjáról szóló 2/2020. 

(II.14.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében a projekt megvalósítása érdekében 333 424 forint 

önkormányzati önerőt biztosít a 2020. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére. 

 

                                                   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 Pannon Élmény Program „Komplex 

Turisztikai fejlesztések támogatása” pályázat megvalósításával 

kapcsolatos polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal 


