
   

 
 

 

 
 

        

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében 

biztosított hatáskörében a két testületi ülés közötti időszak 

legfontosabb eseményeiről, valamint a veszélyhelyzet idején 

hozott polgármesteri döntésekről szóló polgármesteri 

beszámolót elfogadja.  

Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  2020. július 2. 

 

 

 
 

Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében 

biztosított hatáskörében a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 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. § (1) bekezdésében 

biztosított hatáskörében a Gyöngyös-kert Óvoda 2019. évi 

szakmai tevékenységéről szóló 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. § (1) bekezdésében 

biztosított hatáskörében a Gencsapáti Szociális Szolgáltató 

Központ 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló 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. § (1) bekezdésében 

biztosított hatáskörében a Gencsapáti Művelődési Ház és 

Könyvtár 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló 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. § (1) bekezdésében 

biztosított hatáskörében a Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 

2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal  

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 116. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörében – a 

koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai miatt 

indokoltnak és szükségesnek tartja a Képviselő-testület 2019-

2024. évi Gazdasági Programjának felülvizsgálatát.

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

bizottsági és önkormányzati képviselői javaslatok alapján 

gondoskodjon a módosított dokumentum Képviselő-testület elé 

terjesztéséről.

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  2020. szeptember 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Pannon Élmény Program – Komplex turisztikai fejlesztések 

megvalósítása” VP6-19.2.1-69-8.1.1-17 kódszámú pályázat 

megvalósítása érdekében tett polgármesteri intézkedésekről 

szóló tájékoztatót elfogadja.

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  azonnal  

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszter által, Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II.2. 

pont a), b) és c) pontok szerinti, „önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat 1. c) alpontja 

keretében a Gencsapáti Alkotmány utca (908 hrsz.) burkolat-

felújítására támogatási kérelmet nyújt be.

2. A burkolat-felújítás forrásösszetétele: 

                                        Igényelt pályázati támogatás:      20.000.000,- Ft 

                                        Vállalt önkormányzati önerő:       34.771.540,- Ft 

                                        A beruházás összköltsége:            54.771.540,- Ft 
 

Az önkormányzati önerő összege az Önkormányzat és 

intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) 

önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, a Képviselő-

testület az önerő összegét a felújítás megvalósítására biztosítani 

fogja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a pályázati dokumentáció összeállításáról, és 

elektronikus úton történő benyújtásáról.

 

                                                Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                Határidő:  2020. július 10.  


