
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. 
(I.11.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján nyilvános 
versenyeztetés alapján értékesíti a Gencsapáti 0100/8, 0100/12, 0100/14-22, 
és 0100/34-38 hrsz.-ú, összesen 17 ha 7519 m2 nagyságú 16 külterületi 
ingatlant. 
Az ingatlan kikiáltási ára: 1.400,-Ft/m2. 

     

 

   2. A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog 
illeti meg. 

     

 

   3. A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek 
megfelel, vállalja, hogy saját költségén a biztosítja a területekre a 
közműveket és az igény szerinti közműkapacitásokat, és a legmagasabb 
összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot. 

     

 

   4. A Képviselő-testület támogatja a jelen előterjesztés mellékletét képező 
pályázati kiírást, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati 
kiírásnak a település honlapján történő közzétételéről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kalocsai Nándor 
földmérő árajánlatát elfogadja és a felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Gencsapáti 0100/8, 0100/12-22 és 0100/34-38 hrsz.-ú gyakorlóterek és 
közutak, mint telekcsoport újraelosztását rendelje meg.  

 

 

2. A  Képviselő-testület a munkák 498.000,- Ft-os költségét az Önkormányzat 
206. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 011/7-
8, 0100/12-22, és a 0100/34-38 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 
lőszermentesítésére kiírt beszerzési eljárást  

a) eredményesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján a DETEKTOR PLUSSZ 11 
Lőszermentesítő Kft. (3400 Mezőkövesd, Mihály u. 24.) ajánlatát, mint 
legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.  

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 
résztvevőinek a testületi döntésről történő tájékoztatásáról, 

b) felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

     

 

   3. A Képviselő-testület a lőszermentesítés 1.524.000,- Ft-os költségét az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az egészséges 
életmód és a rendszeres mozgás és testedzés népszerűsítése érdekében - 
csatlakozni kíván a Nemzeti Szabadidős–Egészség Sportpark Programhoz, 
ezért a jegyzőkönyv mellékletét nyilatkozat és adatlap elfogadásával 2 "B" 
típusú sportpark kialakítására kérelmet nyújt be. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő támogatási kérelem összeállításáról, 
és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. számára történő megküldéséről.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2016. augusztus 15.      
                                          
                                          
                                          
                                          



 


