
   

 
 

 

 
 

        

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 

(III.22.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésében biztosított 

hatáskörében a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal 

 

 

 

 
 

Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 

(III.22.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésében biztosított 

hatáskörében a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.   

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal   



Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában 

biztosított hatáskörében a saját bevételeinek, valamint Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegéről szóló tervezetet elfogadja.  

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                               Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 

559/1 hrsz.-ú, a természetben a Hunyadi út 301. szám alatti ingatlan 

megvásárlása érdekében felkéri a polgármestert, hogy az ingatlant 

ingatlanforgalmi szakemberrel, építésszel és statikussal méresse fel, és 

az elkészült szakértői anyagokat terjessze a Képviselő-testület rendes 

ülése elé.  

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település-

fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében megállapítja, hogy a helyi építési szabályzat 

jogharmonizációs módosítása keretében   
 

a) a tervdokumentáció véleményeztetése a Korm. rendelet és 

Gencsapáti Község Településfejlesztéssel és Település-

rendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzata 

előírásainak megfelelően megtörtént, 

b) a véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek, 

szomszédos települési önkormányzatok, és a partnerségi 

egyeztetésben résztvevők a tervvel kapcsolatban eltérő 

véleményt nem fogalmaztak meg, 

c) az állami főépítész véleményét a mellékletek szerint fogadja el.  
 

2. A beérkezett állásfoglalásokat és véleményeket a Képviselő-testület 

megismerte, a beérkezett véleményeket tudomásul veszi és elfogadja. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  
 

a) a véleményezési szakasz lezárása érdekében gondoskodjon a 

képviselő-testületi döntés dokumentálásáról és közzétételéről, 
 

b) a Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a javított 

tervezetet, az eljárás során beérkezett véleményeket, és a 

véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentumok 

egy példányát küldje meg végső szakmai véleményezésre az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatalnak. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési 

Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervét a 7. számú melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja.   

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal   

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil 

társadalom erősítése, társadalmi szerepvállalásának segítése 

érdekében a benyújtott támogatási kérelmek alapján    
 

o a KEZDŐKÖR Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület 

számára 400 000 forint,  

o a Gencsapáti Községi Sportegyesület számára 600 000 forint, 

o a Gencsapáti-Perenye Polgárőrség számára 350 000 forint, 

o a FŐNIX Lovas Egyesület számára 200 000 forint 
  

összesen 1 550 000 forint önkormányzati támogatást biztosít az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésben e célra elkülönített összeg, 

valamint a költségvetés általános tartaléka terhére. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy   
 

a) a testületi döntésről értesítse a támogatási kérelmet benyújtó 

civil szervezeteket, majd 

b) a 2019. évi működési támogatások felhasználásáról szóló 

pénzügyi beszámolók képviselő-testületi elfogadását követően 

gondoskodjon a támogatási szerződések elkészíttetéséről, és a 

támogatási szerződések aláírását követően gondoskodjon 

megállapított támogatási összegek átutalásáról.  

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                               Határidő:  2020. március 31. 

 

 

 



 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rászoruló 

gencsapáti gyermekek hittan táborozásához 150 000 forint vissza nem 

térítendő támogatást biztosít a Gencsapáti Római Katolikus Plébánia 

száma az Önkormányzat 2020. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy   
 

a) a testületi döntésről értesítse a kérelmezőt, majd 

b) a 2019. évi működési támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi 

beszámoló képviselő-testületi elfogadását követően 

gondoskodjon a támogatási szerződés elkészíttetéséről, és a 

támogatási szerződés aláírását követően gondoskodjon 

megállapított támogatási összeg átutalásáról.  

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                               Határidő:  2020. március 31. 

 

 

 

 

 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati 

tsztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 225/C. § (1) - (4) bekezdéseiben 

foglaltak alapján Bodorkós Ferenc főállású polgármester 2020. évi 

szabadsága igénybevételét az előterjesztés mellékletét képező 

szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyja.     

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                                   Dr. Görög István jegyző 

                                                Határidő:  azonnal, illetve folyamatos   


