
   

 
 

 

 
 

        

 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörében – a településüzemeltetési 

feladatok jobb színvonalú ellátása érdekében, a Beszerzési Szabályzat 

2 pontja (1) bekezdése alapján beszerzési eljárást folytat le a Dózsa 

utcai temető ravatalozóépület felújítási és a temető 

akadálymentesítési munkálatainak elvégzésére.

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

ajánlattételi felhívás megküldéséről a Képviselő-testület által 

meghatározott 5 gazdasági társaság számára. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a zártkerti 

besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések pályázata lebonyolítása 

során, a településüzemeltetési feladatok jobb színvonalú ellátása 

érdekében a felújítandó külterületi utak burkolatának felújítása  

a) 4 méter szélességben, és  

b) mart aszfalttal történjen. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  

a) a pályázat megvalósításához szükséges mart aszfaltot foglalja le, 

b) a pályázatban nem szereplő 900 méteres útszakasz burkolat-felújításához 

szükséges mart aszfalt beszerzése érdekében kérjen be árajánlatot. 
 

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

a) a beszerzési eljárás műszaki dokumentációjának, valamint 

b) a támogatói okirat módosítási dokumentumának összeállításáról.   

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal   

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörében – a köznevelési feladatok jobb 

színvonalú ellátása érdekében – fenntartja a jelentkezését a 

2020/2021-as Nemzeti Ovi-Sport Program keretében megvalósítandó 

1 db „B” típusú sportpark megvalósítására, a kizárólagos tulajdonát 

képező Gencsapáti 893 hrsz.-ú ingatlanon.

2. A Képviselő-testület a program sikeres megvalósítása érdekében 
 

a) felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, 

b) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a testületi 

döntésnek, valamint az önkormányzati nyilatkozatnak az Ovi-

Sport Közhasznú Alapítvány részére történő megküldéséről.  

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 hatáskörében eljárva a 2020/2021. tanév 

általános iskolai felvételi körzethatárok kijelölésére vonatkozó 

tervezetet elfogadja, a tervezettel kapcsolatban észrevételt nem kíván 

tenni.

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

képviselő-testületi döntésnek a Szombathelyi Tankerületi Központ 

számára történő megküldéséről. 

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  2020. február 15.   

 

 


