
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    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      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja és 
javasolja, hogy a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján írjon ki pályázatot a Gyöngyös-kert Óvoda óvodavezetői (magasabb 
vezető) beosztás ellátására.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2017.március 31.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
 

a KEZDŐKÖR Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület, 
a Gencsapáti Községi Sportegyesület, 
a Gencsapáti-Perenye Polgárőrség, 
a Gencsapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
a FŐNIX Lovas Sportegyesület   

2016. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatások 
felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolókat elfogadja.  

     

 

   2. A Képviselő-testület a Szent Jakab Apostol Plébánia számára, a gencsapáti 
gyerekek nyári hittan táborozásához biztosított 150.000,- Ft önkormányzati 
támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót elfogadja. 

     

 

   3. A Képviselő-testület Bodorkós Tamásné 9721 Gencsapáti, Kőszegi út 54. 
szám alatti lakos részére biztosított 50.000,- Ft önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót elfogadja. 

     

                                          
          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 2017. 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 a Polgármesteri 
Hivatal 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi összesített 
közbeszerzési tervét a 6. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közműves 
ivóvízellátással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzésére a 
VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt.-vel megkötött, MEKH által 
jóváhagyott, záradékolt bérleti-üzemeltetési szerződésének a 2011. évi CCIX. 
törvény 5/H. § (1) bekezdése szerinti egybefoglalását megtárgyalta, és azt 
elfogadta. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egybefoglalt bérleti-
üzemeltetési szerződés aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Magdolna 9721 
Gencsapáti, Savaria út 46. szám alatti lakos könyvének kiadásához – 
elismerve tehetségét, valamint a település hírnevének öregbítése érdekében 
folytatott tevékenységét – 50.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatást biztosít, az Önkormányzat és intézményei 2017. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
kérelmezőnek a testületi döntéssel kapcsolatos tájékoztatásáról, a 
támogatási szerződés elkészíttetéséről, és a támogatási összeg átutalásáról. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady utca 
vízelvezetési problémáinak mielőbbi megoldása érdekében elfogadja a 
Karácsony és Társa Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Szelestey L. u. 33.) 
által, az Ady utca vízjogi és burkolatépítési engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésére benyújtott árajánlatát. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a vízjogi és burkolatépítési engedélyezési és kiviteli 
tervek elkészítésének 925.000,- Ft + ÁFA, összesen 1.174.750,- Ft-os 
költségét az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 
aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település turisztikai 
és idegenforgalmi fejlesztése érdekében az Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. (I.11.) 
önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében 
hozzájárul a Gencsapáti 0188/9 hrsz.-ú, „kivett közút” művelési ágú, 5494 
m2 nagyságú ingatlan 2030. december 31-ig történő használatba adásához. 

     

 

   2. A Képviselő-testület az Önkormányzati feltételek teljesülése esetén 
felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására. 

     

                                          
          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. § (2) bekezdésében biztosított 
hatáskörében Kékesi László és Vértes Ildikó Gencsapáti, Szent Flórián tér 5. 
szám alatti lakosok területvásárlási szándékát nem támogatja. 

     

 

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

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 


