
 
 

 

 
 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gencsapáti 

Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása” közbeszerzési eljárása 

keretében, a bontási jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy a 

legkedvezőbb árajánlat bruttó összege 21.277.248,- Ft-al meghaladja a TOP-

3.2.1-15-VS1-2016-00006 azonosító számú pályázat keretében elnyert 

86.639.058,-Ft-os támogatási összeget. 

     

 

   2. A Képviselő-testület az energetikai felújítás megvalósíthatósága érdekében az 

európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet alapján 

költségnövekmény iránti kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár Vas 

Megyei Igazgatóságához. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 

költségnövekmény iránti kérelem összeállításáról és benyújtásáról. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 

Gyöngyös-kert Óvoda felújítása és korszerűsítése pályázat megvalósítása 

során, a tervezői költségbecslés alapján megállapítja, hogy a tervezett 

felújítás és korszerűsítés költsége kb. 15 %-al meghaladja a TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00013 projektazonosító számú pályázat keretében elnyert 50.000.000,-

Ft-os támogatási összeget. 

     

 

   2. A Képviselő-testület az energetikai felújítás megvalósíthatósága érdekében az 

európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet alapján 

költségnövekmény iránti kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár Vas 

Megyei Igazgatóságához. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 

költségnövekmény iránti kérelem összeállításáról és benyújtásáról. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti Idősek 

Klubja fejlesztése során, a tervezői költségbecslés alapján megállapítja, hogy 

a tervezett fejlesztés költsége kb. 15 %-al meghaladja a TOP-4.2.1-15-VS1-

2016-00003 projektazonosító számú pályázat keretében elnyert 

125.969.099,-Ft-os támogatási összeget. 

     

 

   2. A Képviselő-testület az energetikai felújítás megvalósíthatósága érdekében az 

európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet alapján 

költségnövekmény iránti kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár Vas 

Megyei Igazgatóságához. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 

költségnövekmény iránti kérelem összeállításáról és benyújtásáról. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

 

    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 államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében 

az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018-2021. évekre várható 

összegét a 4. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete szükségesnek és 

indokoltnak tartja az Ady utcai és az Alkotmány utcai ivóvíz gerincvezeték 

kiépítését.   

     

 

   2. Az Önkormányzat lakossági fórum keretében kívánja tájékoztatni az érintett 

utcák tulajdonosait a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos tennivalókról, a 

munkák ütemezéséről és várható költségeiről. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a lakossági 

fórumok megszervezéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Beszerzési Szabályzatának 7. § (1) bekezdése alapján, a településüzemeltetési 

feladatok ellátása érdekében az Ady utca burkolatépítési és csapadékvíz-

elvezetési munkálatainak elvégzésére beszerzési eljárást ír ki. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 

ajánlattételi felhívás összeállításáról és három ajánlattevő részére történő 

megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          
                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és 

Könyvtár 2018. évi munkatervét az 5. számú melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      
                                          



                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös-kert 

Óvoda Fenntartó Társulás Társulási megállapodás 2.4. pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva a Gyöngyös-kert Óvoda alapító okiratának 

módosításával és az egységes szerkezetű Alapító okirat elfogadásával egyetért 

és a fenti dokumentumok elfogadását támogatja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös-kert 

Óvoda Fenntartó Társulás Társulási megállapodás 2.5. pont a) pontjában 

biztosított hatáskörében eljárva a Gyöngyös-kert Óvoda Társulási 

megállapodásának módosítását, és az egységes szerkezetű Társulási 

megállapodás elfogadását jóváhagyja, és támogatja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván önkéntes 

hozzájárulást biztosítani az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat 

számára, ugyanakkor a településen elvégzendő vízkár-elhárítási, fenntartási 

fejlesztési munka elvégzése esetén nem látja akadályát a Társulattal történő 

feladat-ellátási szerződés megkötésének. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          



                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 

sportpálya elnevezésére vonatkozó javaslatot a Gencsapáti Községi 

Sportegyesület álláspontjának ismeretében kívánja érdemben elbírálni. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

Sportegyesületi álláspont beszerzéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Beszerzési Szabályzatának 7. § (1) bekezdése alapján, a településüzemeltetési 

feladatok ellátása, valamint a Deák F. utca vízelvezetésének megoldása 

érdekében az úttest keleti oldali vízelvezető folyókájának kiépítésére 

beszerzési eljárást ír ki. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 

ajánlattételi felhívás összeállításáról és három ajánlattevő részére történő 

megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Beszerzési Szabályzatának 7. § (1) bekezdése alapján a Dózsa utcai temető 

ravatalozói előtető festésére, és a Művelődési Ház és Könyvtár lábazatjavítási 

és lábazatfestési munkálatainak elvégzésére beszerzési eljárást ír ki. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 

ajánlattételi felhívás összeállításáról és három ajánlattevő részére történő 

megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      
                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településsel 

kapcsolatos eseményekről szóló tudósítások megjelentetése érdekében 

támogatja a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.-vel történő 

szolgáltatási szerződés megkötését.   

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés 

aláírására. 

     

 

   3. A Képviselő-testület a 115.000,- Ft + ÁFA, összesen 146.000,- Ft összegű 

szolgáltatási díjat az Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a családsegítés, illetve 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról 2019. január 1. napjától saját 

intézményén keresztül kíván gondoskodni, ezért Szombathely Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával 2015. december 18-án, határozatlan időtartamra 

megkötött feladat-ellátási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 6:213. § (1) bekezdése alapján, egyoldalú jognyilatkozattal 

felmondja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon  

a) a szerződést megszüntető jognyilatkozatnak Szombathely Megyei Jogú 

Város Önkormányzata számára történő megküldéséről, 

b) az intézmény működését meghatározó alap-dokumentumok és 

engedélyek módosításáról. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési 

eszköz és a településképi rendelet elkészítése érdekében a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település- 

rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28/A. § (1) 

bekezdése alapján adatszolgáltatási kérelmet nyújt be a földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szervhez a Korm. rendelet 13. melléklet 

szerinti adatbázisok és adatok szolgáltatása érdekében. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

kérelemnek és mellékleteinek Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, 

Távérzékelési és Földhivatali Főosztály számára történő megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szavazatszámláló 

bizottság tagjainak megválasztása során – a választási eljárás egyszerűsítése 

és gyorsítása érdekében – személyes érintettség miatt nem zárja az érintett 

képviselőt a döntéshozatalból. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gencsapátiért”, 

valamint „Gencsapáti Ifjú Tehetsége” és „Gencsapáti Tehetséges Ifjú 

Közössége” kitüntető címek 2018. évi kitüntetettjeire történő titkos szavazás 

lebonyolítására létrehozott Szavazatszámláló Bizottság elnökének    

                                            Abért Valentin képviselőt,  

tagjainak   

                                  Gergácz István és Kiss Tibor képviselőket  

megválasztja. 

     

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a település 

érdekében kifejtett tevékenységük elismeréseként a 6/2014. (VII.18.) 

önkormányzati rendelet alapján a 2018. március 15-ei nemzeti ünnep 

alkalmából az alábbi személyeknek adományoz „Gencsapátiért” kitüntetést: 

o Dr. Kiss Mária 

o Mészáros László.    

     

 

   2. Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2014. (VII.18.) 

önkormányzati rendelet alapján a 2018. március 15-ei nemzeti ünnep 

alkalmából az alábbi szervezetnek adományoz „Gencsapáti Ifjú Tehetsége, 

„Gencsapáti Tehetséges Ifjú Közössége” kitüntetést: 

o    Németh Lili az Apponyi Albert Általános Iskola tanulója. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri Varga Albint, a Művelődési Ház és Könyvtár 

igazgatóját, hogy gondoskodjon az elismerő plakettek elkészítéséről.   

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Varga Albin igazgató, Művelődési Ház és Könyvtár 

     

         Határidő: 2018. március 14.      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyedülálló, idős és 

rászoruló szomszédjuk önzetlen és példaértékű segítsége és támogatása 

elismeréseként – Elismerő Oklevelet adományoz  

Varga Attila Miklósné  

9721, Gencsapáti, Hunyadi út 314. szám alatti 

és 

Horváth Mihály 

                   9721 Gencsapáti, Hunyadi út 320. szám alatti lakosoknak. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az elismerés 

kellő körülmények között történő átadásáról. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: 2018. március 14.      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő- testülete a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 

az 1. számú mellékletben felsorolt személyeket megválasztja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szavazatszámláló bizottság tagjainak, 

póttagjainak megválasztott személyek kiértesítésére, felkészítésére, valamint 

a feladatellátáshoz szükséges eskü letételének előkészítésére és 

lebonyolítására. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Dr. Görög István jegyző 

     

         Határidő: azonnal, folyamatos      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 


