
    

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 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 testület 2016. évi 
Munkatervét a 4. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Munkatervben 
elfogadott szempontokat érvényesítse a testület 2016. évi működése során. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal, illetve folyamatos      
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő- Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a alapján a 
teljesítménykövetelmények alapját képező, 2016. évi kiemelt köztisztviselői 
célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Görög István jegyzőt, hogy a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott 2016. évi teljesítmény-
követelményeket a mellékletben meghatározott kiemelt köztisztviselői 
célok alapján határozza meg. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri Bodorkós Ferenc polgármestert, hogy Dr. Görög 
István jegyzővel szemben támasztott 2016. évi teljesítmény-
követelményeket a mellékletben meghatározott kiemelt köztisztviselői 
célok alapján határozza meg. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
           Dr. Görög István jegyző      
          Határidő: 2016. február 28. (2-3. pont)      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhatalmazza a 
polgármestert a Terület- és Települési Operatív Program keretében 
meghirdetett pályázatok előkészületi és lebonyolítási munkálatainak 
elvégzésére azzal, hogy a megtett intézkedésekről és azok költségigényéről 
folyamatosan tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
beszerzési eljárást ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének biztosítása érdekében. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlati 
felhívásnak az ajánlattevők részére történő megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) d) pontjában 
meghatározott kötelező feladatellátás biztosítása érdekében hozzájárul 
ahhoz, hogy az Önkormányzat 2016. január 25-től 2016. március 31. közötti 
időszakra megbízási szerződést kössön Vargáné Kámán Edit védőnővel a 
védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
 
 

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a balesetveszély 
megszüntetése érdekében – szükségesnek tartja a Gencsapáti 710 hrsz.-ú 
közterületen lévő elszáradt, túlnőtt és balesetveszélyes nyárfa kivágását.  

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatok 
elvégzését megrendelje és elvégeztesse. 
A Képviselő-testület munkálatok költségeit az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.   

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete – fennállásának 20. 
évfordulója alkalmából tartandó rendezvény lebonyolítására – 50.000,-Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújt Gencsapáti-Perenye Polgárőrség 
számára, az Önkormányzat 2016. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös-kert 
Óvoda Pornóapáti Tagóvodájában keletkezett tűz okozta károk 
felszámolása érdekében Pornóapáti Község Önkormányzata számára 
120.000,- Ft-os önkormányzati támogatást biztosít az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete – 25 éves 
kiemelkedő közéleti munkája elismeréseként –  

Geröly Tibor alpolgármestert 

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért” Közigazgatási Tagozata elismerő 
címre javasolja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 
elismerés részletes szakmai indoklásának összeállításáról és a Vas Megyei 
Önkormányzat elnökéhez történő megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. január 30.       
                                          
                                          
                                          
 


