
 
 

 
 
 

                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 0100/1 
hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosításával kapcsolatos napirendet 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. 
§ (2) c) pontja alapján – az Önkormányzat üzleti érdekeinek védelme miatt – 
zárt ülésen tárgyalja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a hulladékról szóló 
2012. évi CXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében 
eljárva, a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.-vel, a 2016. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra 
megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását az 
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés 
aláírására, és felkéri, hogy gondoskodjon az aláírt módosító szerződés 
közszolgáltató részére történő megküldéséről. 

 

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

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOMHULL 
Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. 
június 21-én megtartott taggyűléséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bölcsődei 
szolgáltatás 2017. január 1. napjától kötelező biztosításáról szóló 
tájékoztatót elfogadja.  

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bölcsődei ellátás iránti 
igényfelmérést végezze el, és a felmerült szülői igényekről tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy térképezze fel a környező 
települések bölcsődei ellátási formáit és kezdeményezzen társulási 
együttműködés, vagy feladat ellátási szerződés megkötést a 2019. január 1. 
napjától kötelező bölcsődei szolgáltatás biztosítása érdekében. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
           Dr. Görög István jegyző      
          Határidő: 2016. augusztus 31.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őrségi 
Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat 412.377,- Ft önkéntes hozzájárulás 
biztosítására irányuló kérelmének teljesítésére – az Önkormányzat jelenlegi 
költségvetési helyzetében – nem lát lehetőséget. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 70/2016. (V.10.) 
számú képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében szükségesnek 
tartja a Deák F. utcai burkolatépítés és csapadékvíz elvezetés terveihez 
szükséges méret- és mennyiségi kimutatás elkészíttetését.  
A Képviselő-testület a KARÁCSONY és Társa Mérnöki Iroda árajánlatát 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert tervezés megrendelését. 
A Képviselő-testület a 180.000,- Ft + ÁFA, összesen 228.600,- Ft tervezési 
díjat az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetés általános 
terhére biztosítja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a VASI ÁRCSI Építő 
Kft. vételi ajánlatát tudomásul veszi, és a kizárólagos tulajdonát képező 
Gencsapáti 0100/1 hrsz.-ú, 43 ha 9802 m2 nagyságú ingatlanból egy 20 
hektáros területet  értékesítésre kijelöl. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  
a) felkéri a polgármestert, hogy a vételár meghatározása érdekében 

gondoskodjon a területre vonatkozó értékbecslés beszerzéséről, 
b) a Képviselő-testület és a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési 

Bizottság folyamatos tájékoztatása mellett felhatalmazza a 
polgármestert a terület értékesítésével kapcsolatos egyeztetések 
lefolytatására. 

     

 

   3. A Képviselő-testület a Beszerzési Szabályzat 7. § (1) bekezdése alapján a 
Gencsapáti 0100/8-39 hrsz.-ú földrészleteken elvégzendő műszeres 
lőszervizsgálatra és lőszermentesítésre beszerzési eljárást folytat le. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlati 
felhívásnak az ajánlattevők részére történő megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 


