
 
 

 

 

 
 

                                          

                                
                                          

          
            

          
            

          
                                          
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az Idősek Klubja 

épületének biztonsága, valamint a családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatás 

biztosítása érdekében szükségesnek és indokoltnak tartja az épületfelújítási 

munkálatok megkezdését követően felmerült tetőmegerősítési munkálatok 

elvégzését, felhatalmazza a polgármestert a tetőmegerősítési munkálatok, 

mint pluszmunkák megrendelésére. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a pluszmunka elvégzése érdekében támogatja, hogy az 

„Idősek Klubja fejlesztése” közbeszerzési eljárás során a KG Invest 2008. Kft.-

vel (9028 Győr, Konini u. 19.), az Idősek Klubja fejlesztési munkálatainak 

elvégzésére megkötött vállalkozási szerződésben   

a) a tetőmegerősítési munkálatokkal bővüljön a vállalkozó által elvégzendő 

munkák köre, 

b) a pluszmunkák összegével módosuljon a szerződés IV.1. pontjában 

meghatározott vállalkozói díj, 

c) a szerződés VI.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő 2018. 

november 2. napjára módosuljon. 

     

 

   3. A Képviselő-testület az Idősek Klubja épületének tetőmegerősítési 

munkálatainak elvégzéséhez szükséges 3.508.792,- Ft-os forrást az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére, 

önkormányzati önerőként biztosítja. 

     

 



   4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés 

aláírására. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 

épületfelújítási, bővítési és energetikai korszerűsítési munkálatok aktuális 

helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 

Polgármesteri Hivatal felújítási és energetikai korszerűsítési munkálatok 

közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolítására kiírt beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján KG Procure Kft. (9733 Horvátzsidány, 

Hideg u. 23.) 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 közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítási összegéből 

450.000,- Ft + ÁFA, összesen: 571.500,- Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata a településüzemeltetési feladatok 

hatékonyabb és jobb színvonalú ellátása érdekében támogatja egy BETA XL 

1800-as rézsű padka szárzúzó gép beszerzését.  

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza Geröly Tibor alpolgármestert, hogy az 

AGROHOF Kft. (6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.) folytasson a forgalmazóval a 

gép beszerzéséről, valamint a beszerzés járulékos költségeiről (szállítási 

költség, eszközellátás, beüzemelés, kezelő betanítása), és a tárgyalások 

eredményéről adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára. 

     

 

   3. A Képviselő-testület gépbeszerzés költségét az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében, a Műszaki Csoport eredeti beruházási előirányzatának 

terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

          Geröly Tibor alpolgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 


