
   

 
 

 

 
        

 

 

 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bodorkós 

Ferenc polgármesternek a 2019-2024. évi önkormányzati ciklusra 

tervezett polgármesteri programját támogatja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  

 

 

 
 

 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 

(III.22.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdésében meghatározott 

hatáskörében a titkos szavazás bonyolítását végző szavazatszámláló 

bizottság tagjának  

            Abért Valentin önkormányzati képviselőt 

            Gergácz István önkormányzati képviselőt 

            Kiss Tibor önkormányzati képviselőt 

megválasztja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  



 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) 

bekezdése alapján saját tagjai közül 2019. október 28. napjától Geröly 

Tibor önkormányzati képviselőt Gencsapáti község 

alpolgármesterének megválasztja. 

 

 

2. Geröly Tibor az alpolgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban 

látja el.   

 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Dr. Görög István jegyző 

 

 Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § 

(3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Bodorkós Ferenc 

főállású polgármester  

a) illetményét az Mötv. 71.§ (2) és (4) bekezdés d) pontja alapján havi 

bruttó 548.443 Ft összegben, azaz száz forintra kerekítve 548.400 

Ft/hó összegben,  

b) költségtérítését – az Mötv. 71. § (6) bekezdésére figyelemmel – 

havi 82.266,- Ft-ban állapítja meg. 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 Felelős: Geröly Tibor alpolgármester 

Dr. Görög István jegyző 

 

 Határidő: azonnal  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § 

(3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Geröly Tibor 

társadalmi megbízatású alpolgármester  

a) tiszteletdíját az Mötv. 80.§ (2) bekezdése alapján havi bruttó 

246.800 Ft összegben,   

b) költségtérítését – az Mötv. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel – 

havi 37.020,- Ft-ban állapítja meg. 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Dr. Görög István jegyző 

 

 Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) 

bekezdésében biztosított hatáskörében felkéri Dr. Görög István jegyzőt, 

hogy végezze el az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát, és a rendelettervezetet terjessze a Képviselő-testület 

novemberi ülésére. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Dr. Görög István jegyző 

 

 Határidő: 2019. november 30.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésére figyelemmel a 

Képviselő-testület novemberi ülésére terjessze a testület elé a 

bizottsági szerkezet kialakítására, valamint a bizottságok tagjaira 

vonatkozó javaslatát.  

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: 2019. november 30.  

 

 

 
 

 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörében felkéri Bodorkós Ferenc 

polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat gazdasági 

programjának összeállításáról, és az elkészült programnak a Pénzügyi, 

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: 2020. január 31.  

 

 

 
 

 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 

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

hatáskörében  

a) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, 

b) az önkormányzati képviselők össze-férhetetlenségéről, az 

összeférhetetlenségi eljárásról és méltatlansági rendelkezéséről 

szóló jegyzői tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: azonnal  



 
 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében 

biztosított véleményezési hatás-körében eljárva az általános iskolai 

felvételi körzethatárok kialakítására vonatkozó tervezetet elfogadja, a 

tervezettel kapcsolatban észrevételt nem kíván tenni. 

 

 

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

képviselő-testületi döntésnek a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatala részére történő megküldéséről. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: 2019. október 31.  

 

 

 

 

 

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 

(II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (7) bekezdésében biztosított 

hatáskörében felhatalmazza a polgármestert a Karácsonyváró 

Ünnepség előkészítő munkálatainak elvégzésére, felkéri, hogy az 

előkészítő munkák keretében gondoskodjon  

a) a meghívók kiküldéséről,  

b) az ünnepi műsor megszervezéséről, és  

c) a visszaküldött jelentkezések alapján a vacsora megrendeléséről. 

 

 

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

képviselő-testületi döntésnek a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatala részére történő megküldéséről. 

 

 

 Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

 Határidő: 2019. november 29.  

 


