
 
 

 

 
 

                                          

                                
                                          

          
            

          
            

          
                                          
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése” tárgyú, TOP-4-2-1-15 kódszámú pályázat keretében az 

Idősek Klubja egészségügyi, informatikai és egyéb tárgyi eszközeinek 

beszerzéseit – a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett – 

lebonyolítsa. 

     

                                          

         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      

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

településüzemeltetési feladatok hatékonyabb és jobb színvonalú ellátása 

érdekében hozzájárul a Műszaki Csoport használatában lévő, két önjáró 

fűkasza vágószerkezetének cseréjéhez és felújításához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépfelújítási munkálatok 

megrendelésére.  

     

  

   2. A Képviselő-testület a gépek vágószerkezeteinek 799.990,- Ft-os felújítási 

költségét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében, a Műszaki Csoport 

eredeti beruházási előirányzatának terhére biztosítja. 

     

                                          

         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 az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében 

úgy dönt, hogy a gyermeklétszám növekedése miatt a központi költségvetéstől 

az önkormányzatot megillető kb. 2.000.000,- Ft kiegészítő állami támogatás 

összegét biztosítja a Gyöngyös-kert Óvoda 2018. évi költségvetése számára, 

úgy, hogy ezzel az összeggel nem csökkenti az önkormányzati hozzájárulás 

összegét. 

     

 

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

állami támogatás költségvetési rendeleten történő átvezetéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község 

településrendezési eszközeinek jogharmonizációs felülvizsgálatának tervezői 

munkálatainak elvégzésére kiírt beszerzési eljárás keretében   

a) AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. (8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.), a RÁPLI 

Építésziroda 1996 Kft. (9700 Szombathely, Welther K. u. 31.) és a TÉR-

HÁLÓ Építész Tervező Kft. (9024 Győr, Babits M. u. 17/A.) benyújtott 

árajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján a Rápli Építésziroda 1996. Kft. (9700 

Szombathely, Welther K. u. 31.) 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 

településtervezési szerződést aláírja. 

     

 

   3. Az Önkormányzat a jogharmonizációs felülvizsgálat 3.500.000, Ft + Áfa, 

összesen: 4.445.000, 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 hátrányos szociális 

helyzetű Gencsapáti fiatalok felsőfokú tanulmányainak segítése érdekében 

csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázaton való 

részvételhez szükséges csatlakozási nyilatkozat aláírására, és 

Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázat-kezelő rendszerben 

(EPER-Bursa-rendszer) történő regisztrálásra, valamint a Csatlakozási 

nyilatkozat aláírt, eredeti példányának megküldésére a Támogatáskezelő 

részére. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az „A” és „B” 

típusú pályázatok kiírásáról. 

     

 

   4. Az Önkormányzat az Ösztöndíjpályázaton felhasználható pénzkeretet 

Gencsapáti Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

     

 

   5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés 

tervezése során gondoskodjon a pályázati pénzkeret beépítéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: 2018. október 3. (2. pont) 

2018. október 5. (3. pont) 

2019. február 15. (4. és 5. pont) 

     

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti Idősek 

klubja fenntartói feladatkörében a házi segítségnyújtás szolgáltatás keretében 

ellátható személyek számának 2018. október 1. napjától 9 főről 16 főre 

történő emeléséhez hozzájárul. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Idősek Klubja a házi 

segítségnyújtás vonatkozásában a működési engedély módosításával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás 2019. január 1. napjától helyben történő ellátása 

érdekében az intézményvezető útján gondoskodjon az intézményi 

alapdokumentumok módosításáról és kiegészítéséről, valamint a működési 

engedély iránti kérelemnek a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztályra történő benyújtásáról. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: 2018. szeptember 30. (2. pont) 

2018. október 15. (3. pont) 

     

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

                                          

                                          

                                          
 


