
   

 
 

 

 
 

        

 
 

 

 

 

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 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 lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végre-hajtásáról szóló polgármesteri beszámolót 

elfogadja.  

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal 



 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 115. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében 

engedélyezi, hogy Ipkovics Gusztáv Lászlóné védőnő számára, az 

őt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

78. § (2) bekezdés c) pontja alapján megillető 1 862 000 forint 

jubileum jutalom, a jutalommal kapcsolatos 288 610 forintos 

munkáltatói járulék, valamint Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:48. §-a alapján megillető 14 973 forint 

késedelmi kamat, összesen 2 165 583 forint az Önkormányzat és 

intézményei 2020. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

kifizetésre kerüljön.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  
 

a) gondoskodjon a jubileumi jutalom és a késedelmi kamat 

jogosult részére történő átutalásáról,  
 

b) az érintett beleegyezése esetén intézkedjen a jubiláns 

dolgozó a Képviselő-testület előtti ünnepélyes keretek 

között köszöntéséről.   

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. § (5) 

bekezdésében biztosított hatáskörében az eljárva az egyes 

vizsgálatok vizsgálati idejének bővítésével Önkormányzat 2020. 

évi belső ellenőrzési tervét elfogadó 151/2019. (XII.11.) képviselő-

testületi határozatot az előterjesztés melléklete szerint 

módosítja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a belső 

ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzési programok 

megvalósításáról. 

 

           Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                              Dr. Görög István jegyző 

                 Határidő:  azonnal, illetve 2020. december 31.   



 

 

1. 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) felkéri a polgármestert, hogy szerezzen be az Ady és 

Alkotmány utca víz fővezeték kiépítésének engedélyezési 

tervdokumentációjának össze-állítására vonatkozó 

árajánlatot, és  
 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb 

árajánlatot benyújtó személyt bízza meg a tervezői munka 

elvégzésére. 
 

2. A Képviselő-testület az engedélyezési tervdokumentációk 

elkészítésének költségét az Önkormányzat 2020. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére biztosítja.   

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

település fejlődése érdekében a 2021-2027-es prog-ramozási 

időszakra vonatkozó kiemelt önkormányzati fejlesztési 

elképzeléseket határozza meg: 

a) Hunyadi út 227. szám alatti volt kisiskola épületének 

kulturális, közösségi célú és köznevelési feladatellátása, 

b) Kerékpárút kialakítása Szombathely-Lukácsháza között, 

c) Művelődési Ház és Könyvtár épületének bővítése, 

energetikai korszerűsítése, 

d) Apponyi A. utca vízelvezetésének kiépítése, útburkolatának 

felújítása, 

e) Bölcsőde, családi napközi kialakítása, 

f) Alkotmány utca burkolat-felújítása, 

g) Gazdaságfejlesztés, telephely bővítés, 

h) Turisztikai, kulturális, sport és vizes élőhely, tematikus utak 

kialakítása, 



i) Apáti-kereszt vallási és történelmi emlékhely kialakítása, 

j) Tájház és helytörténeti múzeum kialakítása. 
 

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

adatszolgáltatást küldje meg a Vas Megyei Közgyűlés elnöke 

számára.       

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester  

                                                   Határidő:  2020. szeptember 11. 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

települési érdekek védelme és a felelős költségvetési gazdálkodás 

érdekében nem kívánja megfizetni a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által nyilvántartott 

4 344 000 forintos tartozást.    
 

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

személyes egyeztetést Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnökével.    

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. §-ában biztosított hatáskörében a Vodafone 

Magyarország Zrt.-vel megkötött bérleti szerződésben a 

Gencsapáti 2101/1 hrsz.-ú ingatlan Vodafone csoport más tagja 

számára történő használatba adásához hozzájárul.    
 

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

nyilatkozatot küldje meg a Vodafone Magyarország Zrt. számára. 

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester  

                                                   Határidő:  azonnal 



 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

hátrányos szociális helyzetű Gencsapáti fiatalok felsőfokú 

tanulmányainak segítése érdekében csatlakozik a BURSA 

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2021. évi fordulójához.   
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási 

nyilatkozat aláírására, és az EPER-Bursa-rendszerben történő 

regisztrálásra, valamint a Csatlakozási nyilatkozat aláírt, eredeti 

példányának megküldésére a Támogatáskezelő részére. 
 

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

az „A” és „B” típusú pályázatok kiírásáról. 
 

4. Az Önkormányzat az Ösztöndíjpályázaton felhasználható 

pénzkeretet az Önkormányzat és intézményei 2021. évi 

költségvetésében biztosítja. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2021. évi 

költségvetés tervezése során gondoskodjon a pályázati pénzkeret 

beépítéséről. 

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  2020. október 1. (2. pont) 

                                                                      2020. október 5. (3. pont) 

                                                                      2021. február 15. (4. és 5. pont) 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

településüzemeltetési feladatok jobb színvonalú ellátása, 

valamint a közlekedés biztonsága érdekében indokoltnak tartja a 

tulajdonában és kezelésében álló hidak állapotfelmérését.   
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

állapotfelméréssel kapcsolatos árajánlat beszerzésére. 

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  azonnal 



 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörében az Önkormányzat 2020. 

évi közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés 

mellékletében foglaltaknak jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  
 

a) gondoskodjon a közbeszerzési tervnek a település honlapján 

történő közzétételéről,  
 

b) a közbeszerzésekről szóló törvény és a Közbeszerzési 

Szabályzat rendelkezéseinek figyelembe vételével a 

közbeszerzési terv végrehajtásáról, 
 

c) a módosított közbeszerzési tervnek a Vas Megyei 

Önkormányzati Hivatal számára történő megküldéséről.  

 

             Felelős:    Bodorkós Ferenc polgármester 

             Határidő: azonnal, illetve 2020. szeptember 14.   

                               (2/c pont) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

településüzemeltetési feladatok jobb színvonalú ellátása 

érdekében szükségesnek tartja a tulajdonát képező Gencsapáti 

903/3 hrsz.-ú, 1770 m2 nagyságú közút felújításáról, és az út 

vízelvezetéséről.   
 

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

a tervezett építési munka előkészületi feladatainak elvégzésére. 

 

                                                   Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                   Határidő:  2020. szeptember 10. 

 

 

 



 

 


