
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    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    

o a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes,  

o a Gencsapáti Községi Sportegyesület,  

o a Gencsapáti-Perenye Polgárőrség,  

o a Gencsapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

o a FŐNIX Lovas Egyesület  

2015. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatások 
felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóit 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 2016. 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 2015. 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 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az eseti bizottság 
tagjainak megválasztásáról nyilvános ülésen tárgyal, nyílt szavazással dönt, 
és a választás során – az eljárás egyszerűsítése és gyorsítása érdekében – 
személyes érintettség miatt senkit sem zár ki a döntéshozatalból.  

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti Idősek 
Klubja intézményvezetői pályázatainak véleményezésére létrehozott Eseti 
Bizottság  

           elnökének     Gergácz István képviselőt,  

           tagjainak       Jáger József és Kiss Tibor képviselőket megválasztotta. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Gencsapáti 
Község Sportegyesületét, hogy a Gencsapáti 903/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
Sportöltöző közelében létesített kerítést a 2016. évi Pünkösdi Vigasság 
zavartalan lebonyolítása érdekében tegye mobillá. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Görög István jegyzőt, hogy az 
ingatlanhasználatra vonatkozó rendelkezések egyértelműsítése érdekében a 
Gencsapáti Községi Sportegyesülettel, a Gencsapáti 903/4 hrsz.-ú ingatlan 
használatba adására megkötött szerződésben végezze el a Képviselő-testület 
által jóváhagyott módosítást, és felhatalmazza a polgármestert a módosító 
szerződés aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
           Dr. Görög István jegyző      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata a települési rendezvények színvonalas és 
hosszú távú megrendezése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
sportterület északi oldalán lévő osztatlan közös tulajdonú ingatlan 
tulajdonosaival kezdjen egyeztetéseket egy 3-5.000 m2-es terület 
megvásárlásáról.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások 
eredményeiről adjon folyamatos tájékoztatást a testület számára.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal, folyamatos      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 38/2016. (II.29.) 
számú képviselő-testületi határozatában a Széchenyi 2020 keretében 
meghirdetett TOP 4.2.1-15 kódszámú, szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítési, fejlesztési pályázat keretében benyújtandó 
támogatási kérelemben meghatározott célt 

o eszközök, bútorok, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésével, 
valamint 

o járműbeszerzéssel kibővíti, illetve kiegészíti. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges 
árajánlatok beszerzéséről és a támogatási kérelmek határidőben történő 
benyújtásáról. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 2/2013. (I.11.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontjában 
meghatározott hatáskörében eljárva, a tulajdonát képező, Gencsapáti 391/3  
hrsz.-ú ingatlan 364-365-366-367 hrsz.-ú ingatlanok által körülhatárolt 
területrészének adásvételét támogatja, azzal, hogy a vevőnek kell vállalnia az 
adásvétellel és a telekalakítással kapcsolatos összes költséget.  

     

 

   2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát: 900,- Ft/m2-ben határozza meg.      
 

   3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feltétel teljesülése esetén 
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 

  

 


