
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 
útfelújítás közbeszerzési eljárása keretében az útfelújítás megvalósításához 
biztosított önkormányzati önerő mértékét Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) c) pontja 
alapján zárt ülésen határozza meg. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés 
közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót 
elfogadja.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évben végzett 
belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Görög István jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
           Dr. Görög István jegyző      
          Határidő: 2017. június 30.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat és a 
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
között 2015. december 22. napján létrejött hulladékkezelési közszolgáltatási 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2017. október 31-i 
határnappal. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető szerződés 
aláírására és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításával 
kapcsolatos további intézkedések megtételére. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt 
hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Gencsapáti Községi 
Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 
ingatlan felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes 
pályázat esetén a Gencsapáti 903/4 hrsz-ú ingatlanon sportfejlesztési 
felújítást valósítson meg. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a sportfejlesztés megvalósítása érdekében – a határozat 
mellékletét képező tartalommal – elfogadja a tulajdonosi hozzájárulásról, az 
önrész rendelkezésre bocsátásáról, és a fenntartási kötelezettségről szóló 
nyilatkozatokat. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 0117/8 
hrsz.-ú, 6231 m2 alapterületű, „szántó” művelési ágú ingatlan belterületbe 
vonását – a 2. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén – 
támogatja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a belterületbe vonás feltételeként szabja az ingatlan 
tulajdonosa az Önkormányzat felé nyilatkozzon és vállaljon kötelezettséget 
arra, hogy 
 

o az ingatlan belterületbe vonását követő fejlesztéseket (telekalakítás, 
 művelési ág-váltás, közművek kiépí-tése) önerőből, teljesen saját 
költségére végezteti el, 

o a belterületbe vonással, a településrendezési terv módosításával és a 
tervezett építési telkek kialakításával kapcsolatos fejlesztéseket az 
Önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül valósítja meg,  

o a településrendezési terv módosításával, valamint a tervezett 
fejlesztéssel kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen anyagi 
igénnyel – jogcímre tekintet nélkül - nem fordul, ezen igényükről 
előzetesen teljes egészében lemond, 

o amennyiben az ingatlanok tulajdonosa megváltozik, az új  tulajdonost 
tájékoztatja fenti kötelezettségükről, mely kötelezettségek teljesítését az 
új tulajdonos az Önkormányzat felé benyújtandó nyilatkozattal magára 
és jogutódjaira nézve kötelezőnek ismer el. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készíttesse elő az ingatlan 
tulajdonosával, kötendő azon megállapodást, amely alapján kötelezettséget 
vállal az eljárással összefüggő valamennyi költség átvállalására, illetve azon 
kötelezettségek teljesítésére, amelyet a belterületbe vonással kapcsolatban 
kiadandó közigazgatási határozat az engedélyesre tartalmaz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

     

 

   4. A Képviselő-testület a 2. és 3. pontban meghatározott feltételek teljesülése 
esetén felhatalmazza a polgármestert a belterületbe vonási kérelem 
benyújtására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés e) 
pontja alapján megbízza Abért Valentin képviselőt, hogy szemrevételezze a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasvári telephelyén tárolt, a mezőgazdasági 
földterületek és az állami fenntartású közutak közötti területről kitermelt 
faanyagot, és a testület májusi ülésén tegyen javaslatot a faanyag szociális 
célú tűzifa iránt történő hasznosíthatóságával kapcsolatban. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pályázati Bíráló 
Bizottság tagjaira vonatkozó személyi javaslat során – a választási eljárás 
egyszerűsítése és gyorsítása érdekében – személyes érintettség miatt nem 
zárja az érintett képviselőt a döntéshozatalból. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös-kert 
Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa által, a Gyöngyös-kert Óvoda 
óvodavezetői (magasabb vezetői) pályázatainak véleményezésére 
létrehozandó Pályázati Bíráló Bizottság elnökének  
o Gergácz István önkormányzati képviselőt,  

tagjainak 
o Dr. Erdősi Lászlónét, a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét és 
o Kiss Tibor önkormányzati képviselőt javasolja. 

 
 

     

 



   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács 2017. 
április 28-i tanácsülésén ismertesse a Képviselő-testület személyi javaslatát. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2017. április 28.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 
utak burkolat-felújítási munkálatainak költségét – a rendelkezésre álló 
műszaki szakértői költségbecslések alapján – 77.000.000,- Ft-ban határozza 
meg, az Önkormányzat a nemzeti, meghívásos közbeszerzési eljárás során az 
útfelújítás megvalósításához 33.000.000,- Ft saját forrást biztosít. 

     

                                          

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati saját 
forrás biztosításáról szóló képviselő-testületi döntést az ajánlatok 
bontásakor ismertesse. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2017. május 10.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 


