
 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    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 által indított, a 
településrendezési eszközök egyszerűsített eljárással történő módosítási 
eljárása során a terv- dokumentáció véleményeztetése a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak 
megfelelően megtörtént. 
A véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek, szomszédos 
települési önkormányzatok, és a partnerségi egyeztetésben résztvevők a 
tervvel kapcsolatban eltérő véleményt nem fogalmaztak meg.  

     

 

   2. A beérkezett állásfoglalásokat és véleményeket a Képviselő-testület 
megismerte, a beérkezett véleményeket tudomásul veszi és elfogadja. 
A Képviselő-testület a tervdokumentációt a SZÍN-TERV Stúdió Bt. 
közreműködésével összeállított módosításoknak megfelelően fogadja el.    

     

 

   3. A Képviselő-testület jelen döntés meghozatalával a településrendezési 
eszközök módosítási eljárásának véleményezési szakaszát lezárja, és felkéri a 
polgármestert, hogy az állami főépítészhez a tervdokumentációt nyújtsa be 
végső véleményezésre. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára 
benyújtott kérelmekről és a megállapított támogatásokról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi belső 
ellenőrzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

 Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az EUREST 
Étteremüzemeltető Kft.-vel, a vásárolt élelmezési szolgáltatás nyújtására 
2016. január 4-én megkötött vállalkozási szerződésében a vállalkozó által 
javasolt,  
a) a vállalkozási díj módosítására vonatkozó javaslatát elfogadja,  
b) felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására,  
c) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a módosított vállalkozási 
díjnak megfelelően kerüljön megtervezésre. 

 

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
 


