
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    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      
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az iparterületi 
ingatlanértékesítéssel és fejlesztéssel kapcsolatos polgármesteri tájékoztatót 
elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés 
c) pontja alapján jogharmonizációs okok miatt megindítja a 
településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás keretében történő 
egyeztetési eljárását.  

     

          

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
dokumentumok csatolásával keresse meg az állami főépítészt, és Gencsapáti 
Község Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő 
Partnerségi Egyeztetés Szabályai alapján gondoskodjon a partnerségi 
egyeztetés megindításáról. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontjában 
biztosított hatáskörében - elismerve és méltányolva Miszori Zoltán 
közösségteremtő lelkipásztori tevékenységét - a Szent Jakab plébánia 
templom körülötti Gencsapáti 898/2 hrsz.-ú „kivett közpark” megnevezésű 
közterületet Miszori Zoltán térnek nevezi el. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezéséről, a 
házszámozás szabályairól szóló 18/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 6. § 
(3) bekezdése alapján tegye meg a közterület elnevezésével kapcsolatos 
feladatokat. 

     

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



                                          

 

 
 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 123/2016. számú 
képviselő-testületi határozatban megindított, Gencsapáti Község 
településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében megbízza a 
SZÍN-TERV Stúdió Bt.-t, hogy az LKE-01-06 építési övezetben az 1127 hrsz.-ú 
ingatlant, illetve a hasonló adottságú ingatlanokat tegye alkalmassá 
beépítésre. 

 

 

2. A Képviselő-testület az átminősítéssel és az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
soron kívül történő megtételére. 

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat 
megvalósításának költségigénye, az elnyerhető támogatás, valamint a 
megvalósításhoz szükséges önkormányzati önerő nagysága miatt a Széchenyi 
2020 Vidékfejlesztési Program keretében külterületi helyi közutak fejlesztési 
pályázat keretében az iparterület közút-fejlesztése érdekében támogatási 
kérelem benyújtására vonatkozó 111/2016. (VIII.15.) számú képviselő-
testületi döntést hatályon kívül helyezi. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Ady utca vízelvezetési gondjainak megoldása 
érdekében tervezői árajánlatot szerezzen be.  

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          

 


