
   

 
 

 

 
 

 

        

 
 

 

 

 

 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-

19.2.1-69-8.1.1-17 kódszámú, Pannon Élmény Program – 

„Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása” 

pályázat keretében, Szentkút növénytelepítési munkálatainak 

elvégzésére, a 78/2020. (IX.24.) számú határozatban kiírt 

beszerzési eljárást – az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmának 

pontatlanságai miatt – a Beszerzési Szabályzat II/4. pont cb) 

alpontjában biztosított hatáskörében eredménytelenné 

nyilvánítja.  

                                                    

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal 



 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-

19.2.1-69-8.1.1-17 kódszámú, Pannon Élmény Program – 

„Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása” 

pályázat megvalósítása érdekében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) 

bekezdés e) pontja alapján megbízza Kiss Tibor önkormányzati 

képviselőt, hogy a módosított növényjegyzék alapján 

gondoskodjon a telepítendő növények beszerzéséről.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és Kiss Tibor 

önkormányzati képviselőt, hogy a növénybeszerzést követően 

gondoskodjanak a növénytelepítési munkálatok elvégeztetéséről.    

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                                      Kiss Tibor önkormányzati képviselő 

                                                   Határidő:  azonnal 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-

19.2.1-69-8.1.1-17 kódszámú, Pannon Élmény Program – 

„Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása” 

pályázat megvalósítása érdekében, a Szentkúton létesítendő 

díszkút kialakítási, csapadékvíz elvezetési, és vízszint csökkentési 

munkálatok elvégzésére kiírt beszerzési eljárást Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-

a, és az Önkormányzat Beszerzési Szabályzat 15. § (2) bekezdése 

alapján    
 

a) eredményessé nyilvánítja,  

b) megállapítja az INDA Nyugat Kft. (9700 Szombathely, 

Szigligeti u. 77.) és a Szárnyas Kft. (9739 Pusztacsó, Béke u. 

37.) ajánlattevők ajánlatának érvényességét.  
 

2. A Képviselő-testület a benyújtott árajánlatok alapján a Szárnyas 

Kft. (9739 Pusztacsó, Béke u. 37.) ajánlatát, mint összességében 

legelőnyösebb ajánlatot fogadja el. 
 

 

 

 

 



3. A Képviselő-testület  
 

a) felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről 

tájékoztassa a beszerezési eljárás során árajánlatot 

benyújtó gazdasági társaságokat, 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a 

vállalkozási szerződést aláírja.    
 

4. Az Önkormányzat a Szentkúton, a díszkút kialakítása, csapadékvíz 

elvezetési, és vízszint csökkentési munkálatok elvégzéséhez 

szükséges 4 697 128 forintot a VP6-19.2.1-69-8.1.1-17 kódszámú, 

Pannon Élmény Program – „Komplex tematikus turisztikai 

fejlesztések megvalósítása” pályázat keretében elnyert 

támogatás terhére, míg 1 226 692 forintot önkormányzati 

önerőként az Önkormányzat 2020. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja.   

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében 

biztosított véleményezési hatás-körében eljárva a 2021/2022. 

tanév általános iskolai felvételi körzethatárok kijelölésére 

vonatkozó tervezetet elfogadja, a tervezettel kapcsolatban 

észrevételt nem kíván tenni.   
 

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

a képviselő-testületi döntésnek a Szombathelyi Tankerületi 

Központ számára történő megküldéséről.    

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  2020. október 31. 



 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván 

önkéntes hozzájárulást biztosítani az Őrségi Vízrendezési és 

Talajvédelmi Társulat számára, ugyanakkor a településen 

elvégzendő vízkár-elhárítási, fenntartási fejlesztési munka 

elvégzése esetén nem látja akadályát a Társulattal történő 

vállalkozási szerződés megkötésének.   
 

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

döntésről tájékoztassa az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi 

Társulat elnökét.    

 

                                     Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

településüzemeltetési feladatok jobb színvonalú ellátása, és a 

közlekedés biztonságának javítása érdekében szükségesnek tartja 

a tulajdonában és fenntartásában lévő közutak közlekedési 

jelzőtábláinak felülvizsgálatát.    
 

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

a közlekedési táblák felülvizsgálatáról, pótlásáról, javításáról és 

cseréjéről.    

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal 



 

 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai 

ellátás jogszerű és jó színvonalú ellátása érdekében felkéri a 

polgármestert, hogy  
 

a) tartson egyeztetést Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó 

Társulást alkotó települések polgármestereivel és 

jegyzőivel a Társulás jövőjéről, az óvoda működéséről, 

valamint a szakember utánpótlás biztosításával kapcsolatos 

fenntartói feladatokról, és  
 

b) a tárgyalás eredményéről adjon tájékoztatást a Képviselő-

testület októberi ülésén.    

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  2020. október 31. 


