
 
 

 

 
 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az iparterületi 

ingatlanértékesítéssel kapcsolatos napirendi pontot Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülésen tárgyalja. 

     

                                          

         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 a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Gencsapáti Község Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszer-

zési tervét a 6. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gencsapáti 

Gyöngyös-kert Óvoda felújítása és korszerűsítése, valamint a Gencsapáti 

Idősek Klubja fejlesztése” közbeszerzési eljárása keretében, a bontási 

jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy a legkedvezőbb árajánlatok bruttó 

összege 86.811.278,- Ft-al meghaladja a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00013 

kódszámú pályázat keretében elnyert 50.000.000,-Ft-os, valamint TOP-4.2.1-

15-VS1-2016-00003 azonosító számú pályázat keretében, az épületfelújításra 

elnyert 93.776.810,- Ft-os  támogatási összeget. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a köznevelési és szociális alapszolgáltatási feladatok jobb 

színvonalú ellátása érdekében fontosnak tartja a két intézmény felújítását és 

korszerűsítését, ezért az Önkormányzat az európai uniós forrásból 

finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 

17/2017. (II.1.) Korm. rendelet alapján költségnövekmény iránti kérelmet 

nyújt be az iránytó hatósághoz. 

     

 



   3. A Képviselő-testület a támogatási kérelem kedvezőtlen elbírálása esetén az 

energetikai felújítás megvalósításhoz szükséges forrást önerőként biztosítja az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gencsapáti 

Gyöngyös-kert Óvoda felújítása és korszerűsítése” közbeszerzési eljárása 

keretében, a bontási jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy a 

legkedvezőbb árajánlat bruttó összege 46.478.717,- Ft-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” közbeszerzési eljárása keretében, a bontási jegyzőkönyv 

alapján megállapította, hogy a legkedvezőbb árajánlat bruttó összege 

40.332.561,- Ft-al meghaladja a TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00003 

projektazonosító számú pályázat keretében az építési és felújítási 

munkálatokra elnyert elnyert 93.776.810,- 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 az Ady utca 

útburkolat-felújítási és csapadékvízcsatorna-építési munkálatok elvégzésére 

kiírt beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján a SZKENDÓ Építő és Mélyépítő Mérnöki 

Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 2.) ajánlatát, mint legkedvezőbb 

ajánlatot fogadja el. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítéséről,  

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

vállalkozási szerződést aláírja. 

     

 

   3. Az Önkormányzat az építési munkálatok 19.144.767,-Ft-os költségét az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 

biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák F. utcai 

folyókaépítési munkálatok elvégzésére kiírt beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján a SZKENDÓ Építő és Mélyépítő Mérnöki 

Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 2.) ajánlatát, mint legkedvezőbb 

ajánlatot fogadja el. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítéséről,  

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

vállalkozási szerződést aláírja. 

     

 

   3. Az Önkormányzat a folyókaépítési munkálatok 11.980.065,-Ft-os költségét az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 

biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pannon Élmény 

Program – Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása, VP6-

19.2.1-69-81.1.17 kódszámú pályázat megvalósítás érdekében, a Szentkút 

parkosítására, térelemek kihelyezésére, a Szentkút vízelvezetésére vonatkozó 

kertépítészeti terv elvégeztetésre kiírt beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja 

b) a benyújtott árajánlatok alapján Ambrus Mária Zsófia táj- és 

kertészépítőmérnök ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítéséről, 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

megbízási szerződést aláírja. 

     

 

 

 

 

 



   3. Az Önkormányzat a 330.000,- Ft-os tervezői díjat pályázati támogatás terhére, 

a pályázat kedvezőtlen elbírálása esetén az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: 2018. június 15.      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a) a KEZDŐKÖR Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület, 

b) a Gencsapáti Községi Sportegyesület, 

c) a Gencsapáti-Perenye Polgárőrség, 

d) a Gencsapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  

e) a FŐNIX Lovas Sportegyesület 
  

2017. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatások 

felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolókat elfogadja.  

     

 

   2. A Képviselő-testület a Szent Jakab Apostol Plébánia számára, a gencsapáti 

gyerekek nyári hittan táborozásához biztosított 150.000,- Ft önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil társadalom 

erősítése, társadalmi szerepvállalásának segítése érdekében a Gencsapáti 

székhellyel működő civil szervezetek 2018. évi támogatására pályázatot ír ki. 

     

 

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

felhívás közzétételéről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. április 8-i 

országgyűlési választások előkészületeiről szóló tájékoztatót elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyben vagyunk – 

Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatására kiírt, VP6-19.2.1-

69-8.1.1-17 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be. 

     

 

   2. A Képviselő-testület vállalja, hogy  

a) a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti a 

támogatott szolgáltatásokat 

b) a pályázat megvalósításához szükséges 25 %-os önerőnek megfelelő 

500.000,-Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen a kapcsolódó 

nyilatkozatok, szerződések aláírására. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          



                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a DOMINÓ Logistic 

Kft., a DOMINÓ Trans Nemzetközi-Belföldi Fuvarozó és Szállítmányozó , 

Külkereskedelmi Kft, valamint a B AND I 2000 Kereskedelmi Kft. vételi 

ajánlatait tudomásul veszi, és a kizárólagos tulajdonát képező Gencsapáti 

0100/10-12, 0100/14, 0100/23-33 és 0100/40-43 hrsz.-ú, összesen 19 ha 3153 

m2 nagyságú területet egyben történő értékesítésre kijelöl. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy   

a) a vételár meghatározása érdekében gondoskodjon a területre vonatkozó 

ingatlanforgalmi értékbecslés beszerzéséről, 

b) az értékesítésre kijelölt terület mulcsozási munkálatainak 

elvégeztetéséről. 

     

 

   3. A Képviselő-testület a testület és a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési 

Bizottság folyamatos tájékoztatása mellett felhatalmazza a polgármestert a 

terület értékesítésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatására. 

     

 

   4. A Képviselő-testület a Beszerzési Szabályzat 7. § (1) bekezdése alapján a 

Gencsapáti 0100/7-44 hrsz.-ú földrészleteken elvégzendő műszeres 

lőszervizsgálatra és lőszermentesítésre beszerzési eljárást folytat le. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlati 

felhívásnak az ajánlattevők részére történő megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 


