
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 686 
hrsz.-ú, "kivett közpark" megnevezésű, állami tulajdonban lévő ingatlan 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására nem tart igényt. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 
önkormányzati nyilatkozat határidőben történő megküldéséről.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beszerzett tervezői 
költségbecslés alapján a Képviselő-testület 70/2016. (V.10.) számú 
határozatát az alábbiak szerint                            

m ó d o s í t j a: 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által, az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázati kiírás 
1. a) alcélja keretében a Deák F. utca (1320 hrsz.) út építésére pályázatot 
nyújt be.  
A támogatási kérelem érdemi elbírálhatósága érdekében a Képviselő-testület 
elfogadja a 2. melléklet szerinti önkormányzati nyilatkozatot, mely a 
támogatási kérelem mellékletét képezi. 

 

 

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 10.654.197,- Ft 
önkormányzati önerő az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll.  

 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap 
elektronikus feltöltéssel történő lezárására, és papír alapon történő 
megküldésére. 

 

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



                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított 
hatáskörében eljárva a Gencsapáti 1320 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan 
művelési ág átminősítését kéri „kivett közterület” művelési ágból „kivett 
közút” művelési ággá, mivel az ingatlan a helyi közúthálózat részét képezi. 

     

 

   2. A Képviselő-testület az átminősítés és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 
során felmerülő költségeket az Önkormányzat 2016. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére biztosítja.  

     

 

   3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a 
közlekedési hatóságnál és az illetékes földhivatalnál soron kívül járjon el.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a) az iparterület hasznosításával kapcsolatban megtett intézkedésekről 
szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja, 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a település-rendezési eszközök 
módosításának várható költségeiről árajánlatot szerezzen be. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület és 
Településfejlesztési Operatív Program és a Vidékfejlesztési Program 
keretében benyújtott önkormányzati pályázatok aktuális helyzetéről szóló 
polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hunyadi út 
járdafelújítási munkálatainak folytatása érdekében felhatalmazza a 
polgármestert a Szombathely-Lukácsháza 8721 számú összekötő út 
Gencsapáti szakaszának fenntartását és üzemeltetését ellátó Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóságával történő egyeztetés lefolytatására.  

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 


