
   

 
 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 
 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 2/2013. (I.11.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében 

biztosított hatáskörében a Gencsapáti 0100/3 hrsz.-ú ingatlanból 

kialakítandó kb. 30 ha nagyságú külterületi földrészlet értékesítésére 

vonatkozó pályázati eljárás során  

a) a VASI ÁRCSI Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 7.) pályázatát – 

pályázat tartalmi hiányosságai miatt – érvénytelenné nyilvánítja, 

b) pályázati eljárást – érvényes árajánlat hiányában – 

eredménytelenné nyilvánítja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. §-ában, valamint Önkormányzat vagyonáról, a 

vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. (I.11.) 

önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított 

tulajdonosi hatáskörében eljárva, a kizárólagos tulajdonát képező 

Gencsapáti 0100/3 hrsz.-ú, kivett gyakorlótér megnevezésű, 55 ha 

9258 m2 nagyságú ingatlanból kialakítandó, 30 ha nagyságú 

földrészlet értékesítésére egyfordulós nyílt pályázatot ír ki, a csatolt 

pályázati felhívás szerint. 

 

 

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

ajánlattételi felhívásnak a település honlapján, valamint a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételéről. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 

(III.22.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdésében biztosított 

hatáskörében a TOP-3-2-1-16 kódszámú, a „Gencsapáti 

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázat 

megvalósítása érdekében megtett polgármesteri intézkedésekről 

szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat működésével kapcsolatos 

feladatok jó színvonalon történő ellátása érdekében az 

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II.15.) önkormányzati 13. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében felhatalmazza a polgármestert a projekt 

befejezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 



 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”, a TOP-

4.2.1-15 pályázati felhívás alapján pályázatot nyújtott be, melyre 

vonatkozóan az Irányító Hatóság Támogatási Szerződésben 

részesítette, az alábbi fejlesztési megnevezés alatt: 

 

 

 Projekt címe: „Gencsapáti Idősek Klubja fejlesztése” 

Projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 9721 Gencsapáti, 

Hunyadi út 225. 

Projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Gencsapáti 420 

hrsz. 

A felhívás száma: TOP-4.2.1-15 

Projekt összes költsége: 156 440 240 Ft 

Projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 

125 969 099 Ft 

Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 

30 471 141 Ft 

Igényelt támogatás összesen: 125 969 099 Ft 

Elnyert támogatás összege összesen: 125.969 099 Ft 

A beszerzési eljárások után a projekt teljes összege: 156 440 240 Ft 

Ebből a beszerzési eljárások után az önkormányzati önerő költsége: 

30.471.141 Ft.  

 

 

2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település 

szempontjából előnyös és szükséges, és a fenti projekt 

megvalósításához szükséges önkormányzati önerő összegét a 

költségvetésben elkülöníti. 

 

 

3. A Képviselő-testület a többletönerő fedezetét az Önkormányzat 

2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 


