
   

 
 

 

 
 

        

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Beszerzési 

Szabályzat II/4. pont cb) alpontjában biztosított hatáskörében a Dózsa 

utcai temető temető-felújítási és a temető akadály-mentesítési 

munkálatok elvégzésére kiírt beszerzési eljárást a műszaki felmérés 

pontatlanságai miatt eredménytelenné nyilvánítja. 
 

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

a) az árajánlatot benyújtó gazdasági társaságok értesítéséről, 

b) a műszaki felmérésben szereplő adatok pontosításáról. 
 

3. A Képviselő-testület a településüzemeltetési feladatok jobb színvonalú 

ellátása érdekében szükségesnek tartja a felújítási és 

akadálymentesítési munkálatok elvégzését, ezért a felmérési adatok 

pontosítását követően új beszerzési eljárást ír ki.    

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal   

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

településüzemeltetési feladatok jobb színvonalú ellátása érdekében a 

Magyar Falu Temetőfejlesztési alprogram pályázat keretében 

engedélyezi a Dózsa utcai temetőben egy artézi kút létesítését. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kútlétesítési 

munkálatok megrendelésére.  
 

3. A Képviselő-testület a kút létesítésének költségét a temető-felújítási 

munkálatok megvalósítására biztosított pályázati előleg terhére 

biztosítja. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                               Határidő:  azonnal 

 

 

 

 
 



   

 

        

 
 

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 lebonyolítását végző Szavazatszámláló 

Bizottság elnökének  

Gergácz István önkormányzati képviselőt, 

                       tagjainak  

Gájer Lászlóné és Kiss Tibor önkormányzati képviselőket 
 

megválasztja. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal 

 

 

 

1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Gencsapáti 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a település érdekében 

kifejtett tevékenységük elismeréseként a 6/2014. (VII.18.) 

önkormányzati rendelet alapján a 2020. március 15-ei nemzeti ünnep 

alkalmából „Gencsapátiért” kitüntetést adományoz 
 

o Csire Imre Szombathely, Temesvár u. 14/A., 

o Varga Csaba Lajosné Gencsapáti, Kőszegi út 15.   

 

szám alatti lakosok számára.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri Varga Albint, a Művelődési Ház és Könyvtár 

igazgatóját, hogy gondoskodjon az elismerő plakettek elkészítéséről.    

 

                                               Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                                  Varga Albin igazgató 

                                               Határidő:  2020. március 13.  



 

 

 

1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Gencsapáti 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2014. (VII.18.) 

önkormányzati rendelet alapján a 2019. március 15-ei nemzeti ünnep 

alkalmából „Gencsapáti Ifjú Tehetsége” kitüntetést adományoz 
 

o Szűcs Illangó 4. osztályos tanuló, 

o Szabó Marcell 5. osztályos tanuló 

o Takács Arnold Attila 6. osztályos tanuló    

számára.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri Varga Albint, a Művelődési Ház és Könyvtár 

igazgatóját, hogy gondoskodjon az elismerő plakettek elkészítéséről.    

 

                                               Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                                  Varga Albin igazgató 

                                               Határidő:  2020. március 13.  


