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2017 .  ápril is hírmondó

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. március 14-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános kép-
viselő-testületi ülést tartott az Apponyi
Albert Általános Iskolában

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József, Kiss Tibor és Tolnay Ákos képvi-
selők (7 fő).

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző

A Képviselő-testület a testületi ülés
során

1. elfogadta a talajterhelési díjról szó-
ló 11/2015. (IX.4.) önkormányzati rende-
let módosításáról szóló 5/2017. (III.16.)
önkormányzati rendeletet – a Képviselő-
testület a lakosok adóterheinek csök-
kentése érdekében bővítette az adóala-
nyok számára biztosítható kedvezmé-
nyek és mentességek körét;

2. a település-üzemeltetési feladatok
zavartalan ellátása érdekében engedé-
lyezte a Műszaki Csoport létszámának
egy fő határozatlan időtartamú munka-
vállalóval történő megemelését.

3. Döntött arról, hogy
3.1. nyilvános pályázat keretében

értékesíti az iparterületen lévő, Gencsa-
páti 0100/45 hrsz.-ú 1 ha 2544 m2 nagy-
ságú önkormányzati ingatlant

3.2. tanösvény, illetve pihenőterület
kialakítása, a település turisztikai vonzó-
képességének növelése érdekében megvá-
sárolja a Gencsapáti 1304 hrsz.-ú és 1306
hrsz.-ú magántulajdonú ingatlanokat;

3.3. az Önkormányzat működőké-
pességének megőrzése érdekében rend-
kívüli támogatási kérelmet nyújt be a
helyi önkormányzatokért felelős minisz-
terhez

3.4. támogatási kérelmet nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázati
kiírás 1. c) alcéljára – az Önkormányzat a
pályázat forrás segítségével a Dózsa utca
járdafelújítást kívánja megvalósítani;

3.5. konzorciumi támogatási kérel-
met nyújt be a „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben” című,
EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázatra – a
pályázatban Vép, Vassurány, Perenye,
Bozzai, Horvátlövő és Pornóapáti vesz
részt, a konzorcium vezetője Gencsa-
páti;

3.6. kérelmet nyújt be a földhivatal-
ba Gencsapáti 0156/2 hrsz-ú ingatlan
művelési ágának felülvizsgálata iránt;

3.7. az önkormányzati iratanyag ren-
dezése és selejtezése érdekében árajánla-
tokat szerez be

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. március 30-
án 16.00 órakor munkaterv szerinti,
nyilvános képviselő-testületi ülést tar-
tott a Polgármesteri Hivatalban.

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gergácz István, Kiss Tibor és Tolnay
Ákos képviselők (5 fő). Abért Valentin
munkahelyi elfoglaltsága, Jáger József
egészségügyi okok miatt nem tudott
részt venni a testület munkájában.

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző, Kissné Ság-
hi Rita igazgatási előadó

A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseménye-
iről szóló, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolókat.

A Képviselő-testület a testületi ülés
során
1. elfogadta

1.1. az étkezési nyersanyag-normáról
és az intézményi térítési díjakról szóló
21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 6/2017. (III.31.)
önkormányzati rendeletet – a módosítás
célja, hogy mind a szociális étkeztetés,
mind a házi segítségnyújtás esetén a szo-
ciálisan hátrányosabb helyzetben lévő
személyek terheit enyhítse, a rendelke-
zésre álló költségvetési forrást igazságo-
sabban használja fel;

1.2. a Gencsapáti székhelyű civil szer-
vezetek 2016. évi működéséhez biztosí-
tott önkormányzati támogatások fel-
használásáról szóló pénzügyi beszámo-
lókat;

1.3. a Polgármesteri Hivatal 2016. évi
szakmai munkájáról szóló beszámolót;

1.4. az Önkormányzat 2017. évi köz-
beszerzési tervét;

1.5. a közműves ivóvízellátással kap-
csolatos víziközmű-szolgáltatási felada-
tok elvégzésére a VASIVÍZ Vas Megyei
Víz- és Csatornamű Zrt.-vel megkötött,
MEKH által jóváhagyott, záradékolt bér-
leti-üzemeltetési szerződésének egybe-
foglalását;

1.6. az utca vízelvezetési problémái-
nak mielőbbi megoldása érdekében elfo-
gadta a Karácsony és Társa Mérnöki Iro-
da Kft. által, az Ady utca vízjogi és burko-
latépítési engedélyezési és kiviteli terve-
inek elkészítésére benyújtott árajánlatot;

2. Támogatta, hogy a Gyöngyös-kert
Óvoda Fenntartó Társulás Társulási
Tanácsa pályázatot írjon ki a Gyöngyös-
kert Óvoda óvodavezetői munkakör

Önkormányzati hírek betöltésére – Mészárosné Baán Ildikó
óvodavezető asszony magasabb vezetői
megbízása 2017. augusztus 15-én lejár, és
a jogszabály alapján kötelező a pályázat
kiírása;

3. Tóth Magdolna Gencsapáti, Sava-
ria út 46. szám alatti lakos könyvének
kiadásához 50.000,- Ft vissza nem térí-
tendő önkormányzati támogatást bizto-
sított.

4. pályázatot írt ki a Gencsapáti szék-
helyű civil szervezetek 2017. évi műkö-
désének támogatására – a pályázati ki -
írás a település honlapján megtalálható

5. a település turisztikai és idegen-
forgalmi fejlesztése érdekében hozzájá-
rult a Gencsapáti 0188/9 hrsz.-ú ingat-
lannak a Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei Szövetsége számára történő ide-
iglenes használatba adásához – a Vas
Megyei Szövetség turisztikai infrastruk-
turális fejlesztéseket (pihenőhelyek, ren-
dezvényterek, szalonnasütők kialakítá-
sa) hajt végre;

6. önkormányzati tulajdonú ingatlan
megvásárlása iránti kérelem elutasításá-
ról határozott;

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. április 6-án
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános
képviselő-testületi ülést tartott a Pol-
gármesteri Hivatalban

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Gergácz István, Kiss Tibor és Tolnay
Ákos képviselők (5 fő). Abért Valentin
munkahelyi elfoglaltsága, Jáger József
egészségügyi okok miatt nem tudott
részt venni a testület munkájában.

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző, Kissné
Sághi Rita igazgatási előadó

A Képviselő-testület a testületi ülés
során

1. lezárta a településrendezési eszkö-
zök kismértékű módosításával kapcsola-
tos eljárás véleményezési szakaszát – a
módosítási célja a nyeles telkek kialakí-
tási lehetőségeinek vizsgálata, a fiatalok
helyben történő letelepedésének támo-
gatása;

2. a Gencsapáti 0100/45 hrsz.-ú ipar-
területi ingatlan értékesítésére kiírt
pályázatot eredményesnek nyilvánítot-
ta, és a VASI ÁRCSI Kft. vételi ajánlatát
elfogadta;

3. elfogadta a 2017. évi Pünkösdi
Fesztivál előkészületeiről szóló tájékoz-
tatót;

4. felkérte a polgármestert, hogy a
tűzvédelmi hatóság által feltárt, az ipar-
területen tapasztalt tűzvédelmi szabály-
talanság megszüntetése érdekében tegye
meg a szükséges intézkedéseket;
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5. véleményezte a Szombathelyi Bar-
tók Béla Zeneiskola, Művészeti Iskola
alapító okiratának módosítását – a zene-
iskola egyik feladat-ellátási helye az
Apponyi Albert Általános Iskola, ezért
érinti az intézmény alapító okiratának
módosítása Gencsapátit.

Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2016. április 6-án –
a nyilvános ülést követően – zárt ülést
tartott a Polgármesteri Hivatalban

A Képviselő-testület a zárt ülés kere-
tében a helyi földbizottságnak termőföld
adásvétele jóváhagyásának elutasító
állásfoglalásával szemben benyújtott
kifogásokat bírálta el.

Összeállította: Dr. Görög István jegyző

Önkormányzatunk Műszaki csoportja
kivitelezésében járdafelújítás valósult
meg a Hunyadi útról a Kőszegi utcáig
vezető szakaszon. Vízelvezető árok fel-
újítását valósították meg dolgozóink a
Petőfi utcában és a Szigeten. Elkezdő-
dött a hegyi „mogyorós” út felújítása is
saját kivitelezésben, a Savaria Agrár Kft.
segítségével.

Önkormányzati
felújítások

Pályázat civil
szervezeteknek
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 53/2017. (III.30.)
számú képviselő-testületi határozatá-
ban – a civil társadalom erősítése, tár-
sadalmi szerepvállalásának segítése
érdekében – pályázatot írt ki a Gencsa-
páti székhellyel működő civil szerveze-
tek 2017. évi támogatására.

A támogatási kérelmek 2017. május
5-én (pénteken) 12.00 óráig nyújthatók
be a Polgármesteri Hivatalba.

A támogatási célok, a pályázat be nyúj -
tására és a támogatási kérelmek elbírálá-
sára vonatkozó előírások megtalálhatók a
település honlapján (www.gencsapati.hu),
illetve beszerezhetők a Polgármesteri
Hivatalban.  

Bodorkós Ferenc, polgármester

A Vas Megyei Ké -
ményseprő és Tü -
zeléstechnikai Kft.
értesített, hogy az
égéstermék-elve-
zetők sormunká-
ban történő köte-
lező ellenőrzését
2017. május 2-től
május 10-ig végzi
településünkön.

Amennyiben ezen időszakban a
kéményseprő-ipari tevékenységet ellá-
tó az ellenőrzést nem tudja elvégezni, a
kéményellenőrzés második ellenőrzésé-
ről külön értesítést küld az ingatlan-
használónak.

Az együttműködésüket kérve, tiszte-
lettel:

Bodorkós Ferenc, polgármester

Kéményseprés



„Aki befogad egy gyermeket az én
nevemben, engem fogad be, és aki
engem befogad, azt fogadja be, aki
engem küldött.” (Mk 9,37)

A keresztény egyházakban március
25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony ünne-
pe. Neve onnan ered, hogy e szép tavaszi
ünnep egyben a természet ébredésének,
a szántóföldi élet indulásának, a gyü-
mölcsfák oltásának ideje is. A gazda által
a fába oltott szem megfoganásának ilyen-
kor van a legnagyobb ereje és sikere.

Angyali üdvözlet néven vált ismertté
az a bibliai történet, amikor Gábriel ark-
angyal hírül adta Máriának Isten dönté-
sét, hogy őt választotta ki, és ő lesz Jé -
zus édesanyja. Ez a nap így Jézus születés-
napja. Gencsapátiban és Perenyében már
6 éves hagyománya van annak, hogy Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony ünnepén a
magzatokért, azok megszületéséért lelki
adoptálást vállalnak fel a hívek. Ebben az
évben is Gombos T.  Bálint atya lelkén
viselve e nemes szándékot ünnepi szent-
mise keretében fogadalmat tehettünk
Isten szent színe előtt. Hála legyen érte!

A lelki adoptálás során hitünk által
reméljük, hogy imánk meghallgatásra
talál Istennél. Kilenc hónapon át imád-

kozunk egy általunk nem ismert mag-
zat megszületéséért, hogy az világra
jöhessen, szüleinek bátorságot, szeretetet
kérve, hogy meghagyják gyermekük élet-
ét, igent mondjanak a belőlük fogant élet-
re, születése után törvényes családi körül-
mények között, szeretetben, ke resztény
szellemben növekedhessen, mint ahogy
Mária is igent mondott az angyali üdvöz-
letre, az anyaságra, úgy mondjanak igent
a mai édesanyák is az életre, a méhükben
fogant kis magzatra.

A fogadalmat tevők és azok is, akik
betegség miatt nem tudtak jelen lenni
egy-egy emléklapot és az életet szim-
bolizáló gyertyát vihettek haza ottho-
naikba.

(összeállította: Horváth Attila és Ági
fotó: Horváth Márk)

2017 .  ápril is hírmondó

A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Lelki örökbefogadás

Május 1. hétfő: Egyházmegyei Zarán-
doklat Esztergomba

Május 7. vasárnap: 10 órakor Szentkút
tavaszi búcsúi szentmise

Május 13. szombat:
Délután 17 órától: részvétel a fatimai
Szent Szűz tiszteletére szentelt oladi
Batthyány templomban a Fatima 100.
évfordulója alkalmából szervezett köz-
ponti imádságon és ünnepi szentmisén.
(Ezen a napon este Apátiban nem tartunk
szentmisét!)

Május 14. vasárnap: 
9.00: Elsőáldozás a plébániatemplomban

(A reggeli szentmise ezen a napon fél
órával korábban, 7.30-kor kezdődik a plé-
bániatemplomban!)

Május 21. vasárnap: 15–17 óra között
egyházközségi hozzájárulás gyűjtése a
Plébánián.

Bálint atya

Plébániánk
májusi 
eseményei Varga József vállalkozónak köszönhetôen, aki megtisztí-

totta Szent Vendel szobrot és a Gencsapáti temetô két
keresztjét. Köszönjük a felajánlást, gyönyörû lett a Gencsa-
páti értéktár részeként is nyilvántartott alkotás és a keresz-
tek. Még több fotót tekinthetnek meg a felújításról az
alábbi linken:
http://gencsapati.hu/regi-fenyeben-szent-vendel-szobra.html

Régi fényében a Szent Vendel
szobor és a temető keresztjei
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ra látogattak, ahol először meghallgatták
a szent hely történetét, majd gencsapáti
vendéglátóikkal közösen szlovén és
magyar nyelven felváltva keresztúti imád-
ságon vettek részt.  Imádságukat szép
énekeikkel is színesítették, így adva hálát
a közösen eltöltött szép napért. Bálint
atya végül egy a Szentkút képével díszí-
tett, kifejezetten erre az alkalomra készült
emlékgyertyával ajándékozta meg a cso-
port minden tagját. Befejezésül a vendég-
látók a legközelebbi újratalálkozás remé-
nyében Szent II. János Pál pápa egyik szép
imájával búcsúztatták a zarándokokat:
„Mária, reménység Anyja légy velünk!
Taníts minket, hogy az élő Istent hirdes-
sük és segíts tanúskodnunk Jézusról, az
egyetlen Üdvözítőről. Tégy minket szol-
gálatkésszé a felebarát iránt, (…) és tégy
minket egy igazságosabb világ szenvedé-
lyes építőivé!(…) Mária, járj közben
értünk és ajándékozd nekünk Jézust!
Segíts, hogy mindenkor Őt kövessük és
Őt szeressük! Ámen. ” 

Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják.
Bárány megváltja nyáját,
és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját.
Élet itt a halállal megvív csodacsatával,
a holt Életvezér ma úr és él!
Mária, szent asszony, mondd, mit láttál utadon?
"Az élő Krisztusnak sírját, s a Felkentnek láttam glóriáját.
Angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat.
Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult."
Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas.
Ó győztes Királyunk, légy irgalmas!

FELTÁMADT KRISZTUS! – VALÓBAN FELTÁMADT!
Horváth Attila és Ági (kép: Jáger József és Horváth Attila)

Szent Jakabtól Szent Jakabig
Dobronaki zarándokcsoport 
Gencsapátiban

Virágvasárnap előtti szombaton, április
9-én, ötvenfős magyar ajkú zarándok-
csoport érkezett a szlovéniai Dobronak
Szent Jakab plébániájáról Gencsapátiba.
Délelőtt Gombos Bálint plébános
köszöntötte őket és bemutatta nekik a
Szent Jakab apostol tiszteletére szentelt
templomunkat. A zarándokok itt szent-
misén vettek részt, amelynek végén aján-
dékokat adtak át egymásnak. Rámutattak
arra, hogy településeink életében több
közös pont is van: mindkettőnk templo-
mának idősebb Szent Jakab apostol a
védőszentje, nekik is van a mi Szentkú-
tunkhoz hasonlóan szép környezetben
egy szép kápolnájuk és ők is foglalkoznak
tojáskaparással. Ezért a csoport vezetője
Toplak Alenka a szorosabb együttműkö-

dés és partnerkapcsolat felvételét java-
solta. Meghívott bennünket Dobronakra,
templomuk július 23-ai, búcsúi szentmi-
séjükre, amit a gencsiek nevében plébá-
nosunk köszönettel elfogadott.

A szentmise után a Vasi Népdalstúdió
köszöntötte a böjthöz illő népi énekekkel
a zarándokokat, majd vendégeink elláto-
gattak a Művelődési Ház és Könyvtár
épületébe, ahol Bodorkós Ferenc polgár-
mester úr köszöntötte őket. Varga Albin
igazgató úr bemutatta Gencsapáti értéke-
it, majd egy kis vendéglátás következett: a
helyiek pogácsával, sós stánglival és finom
borral kedveskedtek a vendégeknek
(köszönet a Zsuska Cukrászdának). Jelen
voltak a tojásfestés mesterségének jeles
helyi képviselői is: Vincze Alfonzné Mar-
git néni és leánya Margit, akik a tojáska-
parás rejtelmeibe is beavatták a csoport
tagjait. A zarándokok ezután a Szentkút-

Húsvétvasárnapi szentmise Apátiban 
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A 300 négyzetméter összes hasznos
alapterületet meg nem haladó lakó-
épületek építése esetén nem kell építé-
si engedélyt kérni, hanem az építési
tevékenységet - elektronikus építési
napló készenlétbe helyezésével – be kell
jelenteni, mely tevékenységet az építés-
felügyeleti hatóság ellenőriz.

A Kőszegi és a Szombathelyi Járás
területén a Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Osztálya (9700
Szombathely, Bejczy utca 1-3.) látja el az
építésfelügyeleti feladatokat.

Tudnivalók az egyszerű bejelentésről:
Az egyszerű bejelentés nem ad fel-

mentést az építési munkákra vonatkozó
általános jogszabályok betartása alól. 

Vannak olyan követelmények, ame-
lyeket természetesen továbbra is be kell
tartani: az országos településrendezési és
építési követelményeket, vagy az építő-
ipari kivitelezési tevékenységről szóló
kormányrendeletet. Az építkezést meg-
előzően a tervezés elősegítése érdekében
a települési önkormányzat és az általá-
nos építésügyi hatóság ad előzetes tájé-
koztatást a helyi településrendezési elő-
írások tartalmáról.

Az egyszerű bejelentés esetében az épí-
tési törvény csak és kizárólag a Helyi
Építési Szabályzat tartalma tekintetében
ad lehetőséget egyes szabályozási elemek
figyelmen kívül hagyására, az építmé-
nyek elhelyezésére és kialakítására
vonatkozó követelmények betartása alól
nincs felmentés.

Az egyszerű bejelentésnél elmarad az
elő zetes hatósági vizsgálat, az építésha-
tósági ellenőrzés az előírások betartása
az építtető, az építész és a szakági terve-
zők együttes feladata és felelőssége. 

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési
tevékenységek a következők:

– a legfeljebb 300 négyzetméter
összes hasznos alapterületű új lakóépü-
let építése, 

– 300 négyzetméter alapterület felett
új lakóépület építése, ha az építkezést saját
lakhatás biztosítása céljából végzik, és az
így elkészült új lakóépületben egy lakás van

– műemlék kivételével – meglévő
lakóépület 300 négyzetméter összes
hasznos alapterületet meg nem haladó
méretűre bővítése,

– az előző két pontban foglalt építé-
si munkákhoz szükséges tereprendezés,
támfalépítés.

Az építtető kötelezettségei:
Az építtetőnek szükséges építész ter-

vezőt, szakági tervezőt alkalmazni, a ter-
vezővel kötött tervezési szerződésben a
kötelező tervezői művezetés feltételeit
rögzíteni, valamint személyesen, vagy
meghatalmazott útján elektronikus épí-
tési naplót készenlétbe helyezni. 

Ehhez ügyfélkapus azonosítóra lesz szük-
ség, majd a https://enaplo.e-epites.hu
/enaplo oldalt kell felkeresni.  

A készenlétbe helyezés feltétele-
ként az építész tervező tölti fel az épí-
tési naplóba a kivitelezési dokumentá-
ciót, a felelősségbiztosítás kötvényszá-
máról és a biztosító nevéről szóló nyi-
latkozatot, valamint a biztosító által
kiadott igazolást arról, hogy a tevé-
kenységre kötött felelősségbiztosítás
fennáll, illetve az adott időszakra
kötött vagy állandó felelősségbiztosítás
esetén a felelősségbiztosítás vagy biz-
tosítási fedezet fennáll. 

Az elektronikus építési napló üze-
meltetője az építési napló készenlétbe
helyezését követően letölthető visszaiga-
zolást állít elő. Az építtető az építési
tevékenységet a bejelentés benyújtását
követő naptól számított – tizenöt nap
elteltét követően kezdheti meg.

Ha az építőipari tevékenységet a
bejelentéstől eltérően kívánják folytatni,
akkor ezt a szándékot az eltérő megvaló-
sítás kezdő napját megelőző napon, a
változást bemutató tartalmú kivitelezési
dokumentáció elektronikus építési nap-
lóba történő feltöltésével, eseti bejegy-
zéssel egyidejűleg kell megtenni.

A hatályos szabályozás szerint a kivitele-
ző részéről felelős műszaki vezetőt, az
építtető részéről legtöbb esetben építé-
si műszaki ellenőrt kell foglalkoztatni,
attól függetlenül, hogy a tervezői műve-
zetés igénybevétele kötelező.

A munkálatok befejeződését követő
kötelezettségek: az új lakóépület, vagy
meglévő lakóépület bővítésének megva-
lósulását követően hatósági bizonyít-
ványt kell kérni. Ezt az építtető kérelmé-
re az építésfelügyeleti hatóság állítja ki. 

A bejelentésről az építésfelügyeleti ható-
ság a készenlétbe helyezett elektronikus
építési naplóból értesül. Az építésfel-
ügyeleti hatóság minden egyszerű beje-
lentéssel végzett építési tevékenységről
vezetett az építési naplót távoli eléréssel
az elektronikus építési napló alkalma-
zásban, a kivitelezést a helyszínen ható-
sági ellenőrzés keretében ellenőrzi.

Az építésfelügyeleti hatóság különös
figyelmet fordít az egyszerű bejelentés
alapján megkezdett építőipari kivitele-
zési tevékenység legalább egy alkalom-
mal történő helyszíni, valamint az elekt-
ronikus építési napló vezetése és tartal-
ma tekintetében folyamatos, távoli
eléréssel történő ellenőrzésére. Az épí-
tésfelügyeleti hatóság az elektronikus
építési naplóba történő egyidejű bejegy-
zéssel megtiltja az építőipari kivitelezési
tevékenység folytatását, ha súlyos sza-
bálytalanságot észlel.

Szabálytalanság esetén a hatóság építés-
felügyeleti bírságot is kiszabhat.

A szabálytalanul megvalósított építési
tevékenységek esetében az építésfel-
ügyeleti hatóság építésrendészeti eljá-
rást folytat le, mely az építmény(rész)
elbontását, átalakítását, illetve építésfel-
ügyeleti és építésügyi bírság kirovását
vonja maga után. 

Arra kérjük az állampolgárokat, hogy
bárminemű kivitelezés megkezdése előtt
tájékozódjanak a pontos jogszabályi elő-
írásokról, illetve a hatósági egyeztetést
lefolytatni szíveskedjenek. Az elérhető-
ségről tájékoztatás a http://www.kor-
manyhivatal.hu/hu/vas/hirek/hatosagi-
fooszta oldalon található.

Szombathely, 2017. március 27.

Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatal

Tájékoztatás  egyes építésügyi szabályok 
egyszerűsítéséről, az egyszerű bejelentésről
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Tavasz az óvodában
Örömtelibb napok köszöntöttek az
óvodásokra az utóbbi időben. A tava-
szi időjárás miatt egyre többet tartóz-
kodtunk az udvaron, hosszabb sétákon,
túrákon vehettünk részt. Megcsodál-
hattuk az éledő, színesedő természetet,
az előbújó kis virágokat, rovarokat.

A képtári foglalkozás is a színekről, a
velük való varázslásról szólt, aminek a

végén a gyerekek is festővé válhattak.
Gyönyörű virágzó fákat varázsoltak a
papírra buborék technikával.

Izgatottan várták a gyerekek a hús-
véti nyuszi látogatását. A hangulatva-
rázslás során festettek tojásokat, készí-
tettek nyusziformát, nyuszit hajtogattak,
sütöttek húsvéti sütit, kertet és fészket
építettek a kockázóban. Ismét ellátoga-

tott hozzánk Balázsvölgyi Lászlóné, Ili
mama, aki a tojáskaparás technikáját
mutatta meg a gyerekeknek. 

Az ovis húsvét napján az óvoda kert-
jében lelkesen keresgélték az ajándéko-
kat a bokrok alján a gyerekek. A fiúk a
népszokást felelevenítve, illatos kölnivel
locsolták meg a kislányokat, akik édes-
séggel köszönték ezt meg. 

A Cseperedő csoportosoknak igazi
nagy locsolásban is részük volt, a Tűzol-
tóságnál voltak látogatóban.

Tisztelettel hívjuk a gencsapáti csalá-
dokat, gyermekeket 2017. május 28-án,
14 órától a Művelődési Ház és Könyv-
tár udvarára és a játszótérre, ahol légvár,
lufi hajtogatás, arcfestés és fagyi (ingye-
nesen, amíg a készlet tart) is várja az
érdeklődőket. 

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Gyermeknap
Gencsapátiban

Szombathely, Árpád. u. 39/A    +36 30 847 20 20    dekorand@dekorand.hu
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Lukácsházán a Kertbarát Kör 1982-ben
rendezte meg az első borversenyt. 1993
óta felváltva, Gencsapáti Község
Önkormányzatával közösen kerül
megrendezésre a környék boros gazdái
között egyre népszerűbb térségi terüle-
ti borverseny.

Idén, mivel az időjárás sajnos nem
volt kedvező számunkra 2016-ban, a
Csepregi Borversenyhez kapcsolódtunk,
amely 2017. április 8-án 33. alkalommal
került megrendezésre, amit ezúton is
köszönünk a szervezőknek! 

A borverseny három kategóriában
került megrendezésre: fehér és vörös és
rosé. Térségünkből 31 bormintát neveztek
a gazdák (Gencsapáti–Lukácsháza–Gyön-
gyösfalu) 16 fehérbort és 15 vöröset
(80–100 minta helyett?). Jeles borászok,
szakértők és társadalmi zsűri, és a Borba-
rát hölgyek is értékelték a térségünk bora-
it 100 pontos minősítési rendszerben.

Ünnepélyes eredményhirdetésen
Vlasich Krisztián Csepreg polgármeste-
re, Virág János Lukácsháza polgármeste-
re és Tóth Kálmán  Kőszeg és Környé-
ke – Vaskeresztes és Környéke Hegyköz-
ség Csepregi Termőhely helyi képviselő-
je és Horváth Edina a Csepregi Borbarát
Hölgyek Egyesületének képviselője érté-
kelte a versenyt és mondott köszöntet a
gazdáknak és a szervezőknek.

Térségünkből a 16 nevezett fehér-
borból 4 arany, 10 ezüst, és 2 bronzmi-

nősítést kaptak a borok a szakmai zsűri
értékelése alapján. 

Aranyminősítést ért el: Rácz Ferenc
(Gyöngyösfalu) – Rizlingszilváni, Rácz
Ferenc (Gyöngyösfalu) – Olaszrizling,
Bolfán Imre (Gencsapáti) – Chardon-
nay-Zöldveltelini Cuveé, Bolfán Imre
(Gencs apáti) – Chardonnay bora.

Vörösbor kategóriában 14, rosé kate-
góriában 1 bort neveztek térségünkből 5
arany, 3 ezüst, 5 bronz és 2 oklevél minő-
sítést értek el.

Aranyminősítést ért el: Bolfán Imre
(Gencsapáti) – zweigelt-kékfrankos

Térségi Borverseny Csepregen

Civil oldal
Tisztelt Lakótársaim! Ismét közeledik az
adó bevallások időszaka. A cégek, magán-
személyek által adható személyi jövedele-
madó 1% civil szervezeteink működtetése-
it sokat segítette. Kérem, ne feledjék ebben
az évben is adományukkal segíteni a
Gencsapáti-Perenye Polgárőrség műkö-
dését. Adószámunk: 18888283-1-18. 

Tisztelettel és köszönettel: Csabai János,
elnök

Köszönet! A Gencsapáti KSE köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki az adója 1 % -
ának felajánlásával segítette munkánkat.
Egyben kérjük, hogy idén is támogassa
egyesületünk tevékenységét. Adószám:
19892636-1-18 .

Köszönettel:  Gencsapáti Községi Sport-
egyesület

Köszönjük! Kedves gencsapátiak, a Kez-
dőkör Egyesület nevében, ezúton is
köszönjük az SZJA 1%-os felajánlásaikat,
amelyet az egyesület szakmai programja-

ira, működési költségeire – többek között
a Hírmondó újság kiadására – fordítot-
tunk 2016-ban is. Kérjük, idén is válasz-
szon bennünket! Adószámunk:
18883680-1-18.

Köszönettel: Tanai Erzsébet, elnök

A Gencsapáti Óvodáskorú Gyermekeiért
Alapítvány köszönti Önt, aki már korábban
is nekünk juttatta jövedelemadója 1%-át, és
Önt, aki reményeink szerint ezután is ala-
pítványunkat szeretné támogatni. Az így
elnyert összeg segít bennünket abban, hogy
a gyermekek óvodai életének tárgyi feltéte-
lei folyamatosan korszerűsödjenek. Az óvo-
daudvar természetbarát anyagokból álló,
biztonságos, játékokkal gazdagodhasson.
Az alapítvány adószáma:  18887653-1-18

Kérjük és Köszönjük további támoga-
tásukat!

Tisztelt adózó állampolgár, kedves gencsa-
pátiak! Ezúton is köszönjük eddigi fel-
ajánlásait, amellyel a Gencsapáti Hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes az Ispiláng
együttes, a Kópic, Kiskópic, Gezemice
csoportok, illetve a Vasi Népdalstúdió és

utánpótlás csoportjainak szakmai mun-
káját támogatta. Ön idén ismét dönthet,
hogy melyik szervezetnek ajánlja fel az
SZJA 1%-át. Kérjük, tiszteljen meg minket
bizalmával. Együttesünk országos, nem-
zetközi, megyei és természetesen helyi
ünnepeken képviseli Gencsapátit. Célunk
a helyi és vasi és a Kárpát medence nép-
tánc, népzenei hagyományának megőrzé-
se, hiteles feldolgozása és színpadra állítá-
sa, a helyi szokások életben tartása, átörö-
kítése. Adószámunk: 16867006-1-18.

Köszönjük segítségét!

Tisztelt Gencsapáti Lakosok! Tisztelt Vál-
lalkozók! Kedves Szülők! Kérjük, hogy sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ának felaján-
lásával támogassák az Apponyi Albert
Általános Iskola alapítványát. Támoga-
tásukkal segítik a gyermekek oktatási-
nevelési feltételeinek gyarapítását, a sza-
badidős tevékenységük megvalósítását,
tehetséggondozását, jutalmazását. Az
alapítvány neve: Gencsapáti, Perenye
Általános Iskoláskorú Gyermekeiért
Alapítvány. Adószáma: 18883147-1-18.

Felajánlásukat előre is köszönjük! 

cuveé, Albert Családi Pincészet (Lu -
kácsháza) – zweigelt, Albert Családi
Pincészet (Lukácsháza) – kékfrankos,
Faragó István (Gencsapáti) vörös cuvée,
Nagy László (Gyöngyösfalu) – zweigelt
kék frankos bora.

Köszönjük minden gazdának a neve-
zést, a csepregi borverseny szervezőnek
a lehetőséget és a szakmailag kiváló, jó
hangulatú versenyt. Találkozunk 2018-
ban Lukácsházán!

A versenyről készült képeket meg-
tekinthetik az alábbi linken:
http://www.gencsapati.hu/tersegi-bor-
verseny-csepregen.html

A szervezők nevében: Varga Albin



hírmondó 2017 .  ápril is

A március hónapot ezúttal is a hölgyek felköszöntésével indí-
tottuk. Nőnap alkalmából a klubba járó hölgyeket a férfiak
nevében az idén is Imre István köszöntötte verssel, néhány ked-
ves szóval, frappáns idézetekkel és virággal. A szép virágokat
ezúton is köszönjük Kiss Tibor úrnak.

A főzőklub következő foglalkozásán őzgerincben sült, bacon sza-
lonnába göngyölt, töltött húsit készítettünk, amihez friss salátát
tálaltunk. A finom és kiadós étel mellé egy érdekességet kipró-
bálva tejbedarát rántottunk ki, amit finom házi lekvárral tálaltunk. 

A kézműves klub résztvevőivel vidám húsvéti, tavaszi tálakat,
kosarakat, ajtódíszeket készítettünk. Az ügyes kezű hölgyekkel
feldíszítettük „tojásfánkat” a korábbi években elkészített és
összegyűjtött díszekből.

Az egészség klub tovább folytatja áldásos tevékenységét a tes-
ti és lelki harmónia megteremtésére. A „kicsit másképp” beszél-
getések és az időstorna folyamatosan biztosítják az egészséges
életmód beépülését a mindennapokba.

A klub programjainak következő időpontjai a Gencsapáti Ren-
dezvénynaptárban megtalálhatóak. A különböző klubok adott
havi aktuális témáiról pedig az Idősek Klubjában, illetve az
adott klub vezetőitől, tagjaitól bátran lehet érdeklődni. Mind-
egyik klub továbbra is szeretettel várja az érdeklődőket!

Palatin Vivien, Idősek Klubja vezető

Az Idősek Klubja hírei
TÁjéKOZTATÁS

A Gencsapáti Idősek Klubja személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásainak intézményi és személyi térítési díjai 2017.
április 01. napjától a következőképpen változnak:

Szociális étkeztetés:
Ebéd (normál, különböző diétás) intézményi térítési díja: 680 Ft
Személyi térítési díj (fizetendő):

A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térí-
tési díj összege: 780 Ft. 

Házi segítségnyújtás:
Egy gondozási órára jutó intézményi térítési díj: 1.772 Ft
Személyi térítési díj (fizetendő):

A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térí-
tési díj összege: 1.840 Ft. 

Nappali ellátás (klub):
Az idősek nappali ellátása továbbra is ingyenesen vehető igénybe.

Az Idősek Klubja szolgáltatásairól bővebb információ Palatin
Vivien intézményvezetőnél kérhető a klub nyitvatartási idejé-
ben (hétfő-csütörtök: 7.30–16.00, péntek: 7.30–13.30).
Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225. 
Tel.: 94/510-835 vagy 30/549-2552
E-mail: gencsik@gmail.com

Jövedelemkategória
(Ft)

Személyi térítési díj
(intézményi térítési díj %-a)

0 – 50.000 20 %-a 136,- Ft
50.001 – 80.000 50 %-a 340,- Ft

80.000 – 100.000 60 %-a 408,- Ft
100.001 – 140.000 80 %-a 544,- Ft

140.001 –  100 %-a 680,- Ft

Jövedelemkategória
(Ft)

Személyi térítési díj
(intézményi térítési díj %-a)

0 – 60.000 0 %-a ingyenes
60.001 – 100.000 25 %-a 443,- Ft
100.001 - 160.000 52 %-a 921,- Ft
160.001 – 200.000 70 %-a 1240,- Ft

200.001 – 100  %-a 1772,- Ft

RuHACSERE AKCIÓ

Ismét nagy siker kísérte az Idősek Klubja által szervezett tava-
szi ruhacsere akciót. A község lakóinak, gyerekeknek és fel-
nőtteknek egyaránt egész március hónapban lehetőségük volt
jó, még használható állapotba lévő ruhák cseréjére.

Köszönjük mindenkinek, aki ruhát hozott és ez által lehe-
tővé tette a sikeres ruhacsere akció lebonyolítását.

A megmaradt felnőtt ruhákat a kőszegi Karitász segítségé-
vel, Toronyba, a gyermekruhákat pedig a Kőszegi Gyógypeda-
gógiai Intézet részére továbbítottuk, akik szintén nagy öröm-
mel fogadták.

Köszönjük!
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2017. április 6-án 

A Tavaszi Emlékhadjárat – Isaszegi Csa-
ta Emléknapja ALKALMÁBÓL

Kezdőkör Egyesületünk programjában,
Bezák jános szakmai vezetésével, a Tisz-
ta Formák Alapítvány támogatásának
köszönhetően szervezhettünk szakmai
kirándulást az Isaszegi csata emléknap-
ja alkalmából. Csoportos látogatás kere-
tében megtekintésre került a péceli
Ráday-kastély. 

A kastélylátogatást követően Isaszeg
emlékeinek, a díszfelvonulásnak és az
isaszegi emlékcsata megtekintése szere-
pelt a programban. A késő esti órákban
visszaérkezett csapat a szeles időjárás
ellenére is nagy élményekkel tért haza.
Köszönjük Bezák Jánosnak a kulturális-
missziós tevékenységét, a Tiszta Formák
Alapítványnak a támogatását.

Gencsapátiak
Isaszegen
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Tölgy bükk gyertyán akác
tűzifa méter hasítottan

vagy kályhakészen 
házhoz szállítva eladó!

Bővebb információ:
Hodics Gergely
30/924-78-63

www.tuzifaszombathely.hu

Kedvezményes belépőjegy a Gencsapáti Pünkösdi Fesztiválra – csak Gencsapáti lako-
soknak, lakcímkártya felmutatásával váltható elővételben a Művelődési Ház és Könyv-
tárban (Gencsapáti, Szentegyház u. 5.) Jegyárusítás: 2017. Május 9-június 1. között nyit-
vatartási időben!

A koncerthelyszínekre a belépés csak az elővételben, vagy a helyszínen megváltott
belépőjegyekkel lehetséges! A fesztivál egyéb területeire a belépés díjtalan.

június 2. péntek Napijegy: 2990Ft 
Maszkura és a Tücsökraj, Zaporozsec, Ocho Macho, Hooligans, DJ Radnai, Kis Gró-
fo, Black Monkeyz

június 3. szombat: Napijegy 2990Ft 
Trabarna, Rekop György, Majka & Curtis, Kowalsky meg a Vega, Tankcsapda, Unikum
buli, DJ Dominique

június 4. vasárnap Napijegy 2490Ft Republic, Soulwave, Halott Pénz, Hősök, Bárány
Attila, Voksán Virág, Katapult DJ, Purebeat (a XXI. Genci Söprű Regionális Néptánc-
fesztiválra ingyenes)

június 5. hétfő Napijegy: 1990Ft 
Dr. Rock, Ismerős Arcok, Lord

A négynapos belépő (bérlet ára) gencsapáti lakosoknak: 8490 Ft

Részletes teljes program és napi bontás: www.gencsapatipunkosd.hu 
facebook.com/gencsapatipunkosd 

Pünkösdi kedvezményes belépőkNagy Attila
Központi fűtés

és csőhálózat szerelő
Nyilvántartási szám: 42654484

Radiátorok cseréje

Vízvezeték- és lefolyórendszer kiépítése,

vizes szerelvények cseréje

9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 29/A.

Tel.: 06/30/6760-263
e-mail: nnagyattila@indamail.hu

A Dózsa György u. 27/A szám alatt 
– a régi takarmánybolt helyén –

SANÓ MÁRKABOLT
NyíLT

Termékeink: 
baromfi, sertés és szarvasmarha 

premixek, 
koncentrátumok, ásványi kiegészítők, 

szója és takarmánymész.

Nyitva:
hétfő–péntek 9-11; 14–17 óra 

Tel.: 06-30/461-6047 

Gabonát nem értékesítünk!

TV,  VI  DEÓ,  HI  FI ,  
MO NI  TOR,  

SZÁ MÍ TÓ GÉP 
K É  S Z Ü  L É  K E K

J A  V Í  T Á  S A

Pin tér Ist ván
elek tro mű sze rész

9721 Gen csa pá ti, Kő sze gi u. 21.
Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053



Apró
• ANGOL – SIKER – ÉLMÉNY 14 éves kortól minden szinten,

érettségire, nyelvvizsgára, munkavállaláshoz. 30 600 3389
• Matematika korrepetálást, felvételi felkészítést, felzárkóz-

tatást vállalok!  Tel.: +36/30/630-6388
• Autóklímák ózonos tisztását vállalom! Érdeklődni: 30/994-5711
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán 700 m2 termőföld dió-

fákkal eladó! Érdeklődni: 06/70/275-1703
• Angol-magyar szakos egyetemista lány angol tanítást, korre-

petálást vállal kedvező áron. Általános és középiskolás diákok
jelentkezését várom. Érd.:0630/4088-800 

• Idős hölgy német nyelvtudással gyermekfelügyeletet vállal-
na, illetve idős embernek szívesen segítene. Érd.: 70/537-5533

• Gencsapáti Dózsa, Deák, Ady utcában 1000 n-ig építési tel-
ket vásárolnék készpénzes fizetéssel. Érdeklődni: 20/5099-405!

• Művelésre kiadom a Malom és a Deák Ferenc kereszteződé-
sében lévő 1504 m2 területet. Érdeklődni: 83/346-155

• Gencsapáti szőlőhegyen 669 m2 telken kétszintes épület alpe-
si tetővel, pincével, szőlővel, teljes felszereléssel, valamint 785
m2-es szántó eladó. Érdeklődni a 94/321-373, vagy 06/20/511-
5359 telefonon. Villany van, víz megoldható.

• Immár 30 éve közmegelégedésre, előnevelt csibe rendelhe-
tő TSL tojó-hibrid 600 Ft/db, hús-hibrid 510 Ft/db, kakas 450
Ft/ db, a vegyes 500 Ft/db. Szállítás: 2017. március közepe,
második szállítás április vége.  Rendelést lehet leadni szemé-
lyesen Gencsapáti Dózsa u. 27. Telefonon: 06/30/461-6047.  

• Eladó építési telek – 1.568 m2 – Gyöngyösfaluban, a Hunya-
di utcában. Érd: +36/30/541-6908

• Ülő kanapé 2 m széles kék huzattal, fenyőfadíszítéssel és ívelt
háttámlával megkímélt állapotban eladó. Tel:06 20 445 1299

• Eladó új, nem használt Hunor VR9 vízteres kandalló, sötét-
szürke, fatüzelésre javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz olda-
lon 6,61 teljesítmény, méret: 48x82x42 cm, 35 m2 helyiség
fűtéséhez javasolt. Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-2552

• Keresek jó állapotú magyar háti permetezőt ! Tel.: 0620 445 1299
• 60 db befőttes üveg (720ml) 25 Ft/db áron vagy egy üveg

mézért elvihető. 70/777-4118
• Bontott hőszigetelő kőzetgyapot 1 mx0,5 m-es táblákban

eladó ! Kb 80 m2 és 10 cm vastag. Tel.: 0620 4451299
• Diákok jelentkezését várom nyári munkára! Érdeklődni:

06/30/595-2654
• Automata mosógép (BECO) új, 300 l-es fagyasztóláda (Lehel)

szieszta gázkályha (palackkal vagy nélkül), 1500 db falcos cse-
rép eladó! Érdeklődni: 06/30/4734-519

• 120, 300-400 l-es boroshordók, 300 l-es műanyag kád, 60 l-
es szőlőprés, SOLO motoros permetezőgép, 1 db 20 l-es, 2 db
50 l-es üvegballon eladó! Tel.: 30/225-5552

• Újszerű állapotban (Peg-perego típusú) babakocsi olcsón
eladó! Érd: Gencsapáti, Hunyadi u. 329. Tel: 94/330-352

2017 .  ápril is hírmondó

HIR DE TéS, RE KLÁM
LE HE TŐSéG!

1/16-od old. 1.200 Ft
1/8-ad old. 2.000 Ft 
1/4-ed old. 2.400 Ft 

Apró hir de tés 40 Ft/szó
La kos sá gi apró hir de tés

in gye nes!

HíR MON DÓ
Meg je le nik 1000 pél dány ban ha von ta

Ki ad ja: Kez dô kör Egye sü let 9721 Gen csa pá ti, Szent egy ház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencs muv haz@gpi net.hu

Fe le lős szer kesz tő: Var ga Al bin
Nyom dai elő ké szí tés: 30/288-99-18

A kö vet ke ző lap zár ta: 2017. május 15.

„Gencsapáti az értékek mentén” kiállításunkról részleteket 
a következő számban olvashatnak


