
   

 
 

 

 
 

 

        

 
 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai 

nevelőmunka hatékonyságának javítása érdekében támogatja és 

kezdeményezi a Gyöngyös-kert Óvoda engedélyezett 

létszámkeretének megemelését. 

2.  Gencsapáti Község Önkormányzata vállalja a pedagógusmunkát 

közvetlenül segítő munkatárs (pedagógiai asszisztens) 

foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozását.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gyöngyös-kert 

Óvoda Fenntartó Társulás 2020. július 2-i Társulási Tanácsülésén 

képviselje az Önkormányzat álláspontját.

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  2020. július 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Őry Ferenc 

önkormányzati képviselőnek a Dózsa utca temető ravatalozóépület 

felújítására és a temető akadálymentesítési munkálataira kiírt 

beszerzési eljárás keretében benyújtott árajánlatokról szóló döntés 

napirendről történő levételére vonatkozó indítványát elutasítja. 

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal   

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dózsa utcai 

temető temető-felújítási és a temető akadálymentesítési 

munkálatainak elvégzésére kiírt beszerzési eljárást Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, és az 

Önkormányzat Beszerzési Szabályzat 15. § (2) bekezdése alapján    
 

a) eredményessé nyilvánítja,  

b) megállapítja az INDA Nyugat Kft. (9700 Szombathely, 

Szigligeti u. 77.), a VASI TANDEM Kft. (9700 Szombathely, 

Mátyás K. u. 17.) és a Szárnyas Kft. (9739 Pusztacsó, Béke u. 37.) 

ajánlattevők ajánlatának érvényességét. 
 

2. A Képviselő-testület a benyújtott árajánlatok alapján a Szárnyas Kft. 

(9739 Pusztacsó, Béke u. 37.) ajánlatát, mint összességében 

legelőnyösebb ajánlatot fogadja el. 
 

3. A Képviselő-testület  
 

a) felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről tájékoztassa 

a beszerezési eljárás során árajánlatot benyújtó gazdasági 

társaságokat, 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a 

vállalkozási szerződést aláírja.  
 

4. Az Önkormányzat a temető-felújítási és akadálymentesítési 

munkálatok költségét a „Magyar Falu Program Temetőfejlesztési 

Alprogram” támogatására kiírt pályázat keretében elnyert támogatás 

terhére biztosítja.   

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                               Határidő:  azonnal 



 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közétkeztetés és szociális étkeztetés beszerzési eljárásának teljes körű 

bonyolítására a Beszerzési Szabályzat 1. § (2) bekezdése alapján 

beszerzési eljárást ír ki. 

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

Szabályzat 7. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon árajánlatok 

beszerzéséről.  

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal   

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

településüzemeltetési feladatok jobb színvonalon történő ellátása, a 

közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében támogatási 

kérelmet kíván benyújtani az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra kiírt pályázat keretében az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező és az Önkormányzat kezelésében lévő 

Gencsapáti, Alkotmány utca (908 hrsz.) burkolat-felújítására.

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

pályázati kérelemhez csatolandó dokumentumok (műszaki leírás, 

költségbecslés, fénykép-dokumentáció, hatósági nyilatkozat, 

fenntartói nyilatkozat) beszerzéséről és összeállításáról. 

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  2020. július 2. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 

bekezdésében, valamint az Önkormányzat és intézményei 2020. évi 

költségvetéséről és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2020. évi 

illetményalapjáról szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 13. § 

(2) bekezdésében biztosított hatáskörében engedélyezi, hogy a 

Műszaki Csoport eszközbeszerzése érdekében a közutak 

fenntartásának dologi előirányzatából 532 980 forintot 

átcsoportosításra kerüljön a beruházás előirányzatba. 

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

előirányzat-átcsoportosításoknak a költségvetésben történő 

átvezetéséről.  

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal  

 

 

 


