
 
 

 

 

 
 

                                          

                                
                                          

          
            

          
            

          
                                          
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település fejlődése 

érdekében indokoltnak tartja település településszerkezeti tervének és 

szabályozási tervének jogharmonizációs felülvizsgálatát. 

     

 

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

Beszerzési Szabályzata 7. § (1) bekezdése alapján kérjen be a tervezői munka 

elvégzésére vonatkozó árajánlatokat.  

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata a köznevelési feladatok zökkenőmentes 

ellátása, és az óvoda csoportok biztonságos elhelyezése érdekében támogatja, 

hogy az Önkormányzat bérleti szerződést kössön a Gencsapáti Római Katolikus 

Plébániával, két óvodai csoportnak a közösségi épületben történő 

elhelyezésére.  

     

 

   2. A Képviselő-testület a közműköltségeket is magába foglaló havi 100.000,- Ft-

os bérleti díjat az Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére biztosítja. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

aláírására. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 

épületek épületfelújítási és energetikai korszerűsítési munkálatainak aktuális 

helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathely Megyei 

Jogú Város Önkormányzatával a bölcsődei ellátás biztosítására megkötött 

feladat-ellátási szerződés fenntartásában érdekelt, a szerződés 16. pontjában 

meghatározott, a 2018. július 1. napjától fizetendő önkormányzati 

hozzájárulás összegét elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a gencsapáti gyermekek bölcsődei ellátásának biztosítása 

érdekében kezdeményezi és javasolja a bölcsődei feladat-ellátási szerződés 

10. pontjának módosítását, javasolja, hogy a felek a felveendő gencsapáti 

gyermekek számát 10 főről 15 főre módosítsák. 

     

 

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

önkormányzati nyilatkozatnak, Szombathely Megyei Jogú Város számára 

történő megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Idősek Klubja 

Alapító Okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 

módosítja és jóváhagyja a 2. számú mellékletben szereplő, egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 

17/2016. (II.11.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Alapító 

Okiratot. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) a felhatalmazza a polgármestert, a Módosító Okirat aláírására, valamint a 

módosítás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos 

iratok aláírására és kiadására, 

b) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Módosító Okirat és az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak a Magyar Államkincstár 

Vas Megyei Igazgatóság részére történő megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          



                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. 

(I.11.) 5. § (3) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében úgy dönt, hogy 

az Orbán Imréné Magyar Regina 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 235. szám alatti 

lakos kizárólagos tulajdonát képező Gencsapáti 990 hrsz.-ú, 1389 m2 

nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant 2.000.000,- Ft 

vételáron megvásárolja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés 

ügyvéd általi elkészítéséről, és 

b) felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

     

 

   3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott vételárat, az eljárás során 

felmerülő ügyvédi költséget, valamint a tulajdonváltozás ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos költségeket az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. 

(I.11.) 5. § (3) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében úgy dönt, hogy 

a Borhi Jánosné 9721 Gencsapáti, Szent Flórián tér 2. szám alatti, Tóth 

Györgyné 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 256. szám alatti, és Bárdics János 9721 

Gencsapáti, Hunyadi út 157. szám alatti lakosok tulajdonát képező Gencsapáti 

1305 hrsz.-ú, 291 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant 

29.100,-Ft vételáron megvásárolja.  

Az ingatlanban Borhi Jánosné 24/36-ed, Bárdics János 6/36-od, Tóth Györgyné 

6/36-od tulajdoni hányaddal rendelkezik. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés 

ügyvéd általi elkészítéséről, és 

b) felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

     

 

 

 

 



 

 

   3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott vételárat, az eljárás során 

felmerülő ügyvédi költséget, valamint a tulajdonváltozás ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos költségeket az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. 

(I.11.) 5. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében a Gencsapáti 

378 és 380 hrsz.-ú ingatlanok által határolt Gencsapáti 391/4 hrsz.-ú 

ingatlanszakasz értékesítésétől nem zárkózik el, viszont a Gencsapáti 376-377, 

372-373, és a 370-371 ingatlanok kötötti ingatlanszakasz megközelítése és 

használata érdekében a Gencsapáti 391/4 hrsz.-ú ingatlant egyben kívánja 

értékesíteni. 

     

 

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

370,371, 372, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 és 392 hrsz.-ú 

ingatlanok tulajdonosait, és ajánlja fel számukra a területükkel határos 

önkormányzati ingatlanszakasz kedvezményes áron történő megvételének 

lehetőségét.   

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

     Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Selejtezési 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      
                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Szervezi és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati 

rendelet 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 

testületi ülés elé kerülő, külön vizsgálatot igénylő napirend előkészítésére 

Ideiglenes Bizottságot hoz létre. 

Az Ideiglenes Bizottság    

         elnökének Geröly Tibor alpolgármestert, 

         tagjainak   Jáger József önkormányzati képviselőt, és  

                            Kiss Tibor képviselőt önkormányzati 

 megválasztja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri az Ideiglenes Bizottságot, hogy testület 

szeptemberi munkaterv szerinti ülésére vegye számba a járdafelújítás során 

felszedett járdalapokat, mérje fel a járdalapok értékét, és tegyen a járdalapok 

további hasznosítására vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület számára. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: 2018. szeptember 13.      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 


