
   

 
 

 

 
 

 

        

 
 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása, a 

gyermekétkeztetési feladatok biztonságos és jó színvonalon 

történő ellátása érdekében – engedélyezi egy 3 medencés 

vízfürdős melegen tartó pult és a tálaláshoz szükséges 4 db GN 

edényzet beszerzését az Apponyi Albert Általános Iskola 

melegítőkonyhája számára. 
 

2. A Képviselő-testület a melegítő pult és az edényzet 534 598 forint 

+ ÁFA, összesen: 678 940 forintos beszerezési költségét az 

Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja. 
 

3.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melegítő 

pult beszerzésével kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

             Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                  Határidő:  azonnal  



 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása, a 

gyermekétkeztetési feladatok biztonságos és jó színvonalon 

történő ellátása érdekében – engedélyezi egy tányérmosogató 

gép, egy géptartó állvány és a működtetéshez szükséges 

kiegészítők (vízlágyító, mosogatószer) beszerzését az Apponyi 

Albert Általános Iskola melegítőkonyhája számára. 
 

2. A Képviselő-testület a tányérmosogató gép, egy géptartó állvány 

és a működtetéshez szükséges kiegészítők (vízlágyító, 

mosogatószer) 545 914 forint + ÁFA, összesen: 693 310 forintos 

beszerezési költségét az Önkormányzat és intézményei 2020. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
 

3.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melegítő 

pult beszerzésével kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

             Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                  Határidő:  azonnal  

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Gencsapáti Községi Sportegyesület által, a településen 2020. 

szeptember 12-én megrendezendő BMX Magyar Kupa 4. 

fordulójának megtartásáról hatáskör kör hiányában nem kíván 

állást foglalni, a rendezvénnyel kapcsolatos döntéseket a 

szervezőknek kell meghoznia.  

A Képviselő-testület bízik abban, hogy a Sportegyesület a 

rendezvénnyel kapcsolatban a település érdekeit figyelembe 

vevő, megfontolt és felelősségteljes döntést hoz.  
 

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

állásfoglalásról tájékoztassa Palatin Istvánt, a Gencsapáti Községi 

Sportegyesület elnökét.  

 

           Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal   



 

 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 

vízgazdálkodási és vízkárelhárítási feladatainak jobb színvonalú 

ellátása érdekében felkéri a polgármestert, hogy  
 

a) szerezzen be az Ady utca és Alkotmány utca víz fővezeték 

kiépítésének engedélyezési tervdokumentációjának 

összeállítására vonatkozó árajánlatot, és  
 

b) terjessze a Képviselő-testület munkaterv szerinti 

szeptemberi ülésére. 

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  2020. szeptember 10. 

 

 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

településüzemeltetési feladatok jobb színvonalú ellátása 

érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dózsa utcai 

temető ravatalozó helyiségébe a függönyök és drapéria 

beszerzésére árajánlatot szerezzen be. 

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal 


