
   

 
 

 

 
 

        

 
 

 

 

 

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 a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM 

rendelet 5. § (1) bekezdés c) és d) pontjaiban meghatározott 

feladatkörében eljárva, az általa alapított és fenntartott 

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, családsegítés 

és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programok, az intézmény 

szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

módosítását elfogadja.  
 

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

az intézményi alapdokumentumoknak a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztály számára történő megküldéséről.    

 

                                                   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 Pannon Élmény Program – „Komplex 

tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása” VP6-19.2.1-

81.1.17. kódszámú pályázat megvalósításával kapcsolatban 

megtett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.  

 

                                                    Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                    Határidő:  azonnal 



 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község 

jellegzetes településkarakterének a jövő nemzedékek számára 

történő megóvása érdekében elfogadja a településkép 

védelméről szóló 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 

alkalmazása során felmerült, és felülvizsgálatra szoruló 

javaslatokat. 
 

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

javaslatokat és igényeket ismertesse Rápli Pál települési 

főépítésszel, és gondoskodjon a felülvizsgálati dokumentáció 

összeállításáról.  

 

                                                    Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                    Határidő:  azonnal 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) 

pontjában meghatározott feladatkörében támogatja, hogy az 

Önkormányzat 2020. december 31. napjától határozatlan 

időtartamra feladat-ellátási szerződést kössön Szombathely 

Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint a Szombathelyi 

Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó 

Szervezetével az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében. 
 

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

ügyeleti ellátás biztosítása érdekében a szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye, és a feladat-ellátási szerződést 

aláírja. 

 

               Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

            Határidő:  azonnal   



 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

településüzemeltetési feladatok jobb színvonalú ellátása 

érdekében a Gencsapáti 991 hrsz.-ú, 1272 m2 nagyságú, 

„beépítetlen terület” művelési ágú és a Gencsapáti 1006 hrsz.-ú, 

8998 m2 nagyságú, „kivett temető” művelési ágú ingatlan 

összevonását támogatja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatok ellátására.   

 

                                                    Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                    Határidő:  azonnal 

 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

környezet védelme, az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, 

és levegőterhelés megszüntetése, illetve a tájsebek csökkentése 

érdekében – a Belügyminisztérium által, „a települési 

önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatására” kiírt pályázatra támogatási 

kérelmet nyújt be.  
 

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

a pályázati dokumentáció össze-állításáról, valamint a pályázati 

dokumentációnak az ebr42 önkormányzati információs 

rendszerre történő feltöltéséről.       

 

                                                    Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester  

                                                    Határidő:  2020. november 5. 



 

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 115. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében a 

Gencsapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület által átutalt 300 000 

forintot az Önkormányzat 2020. évi költségvetés általános 

tartalékába helyezi. 
 

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

a Gencsapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület által átadott ingó 

vagyonelemek leltározásáról és nyilvántartásba vételéről.     

 

                                                    Felelős:     Bodorkós Ferenc polgármester 

                                                    Határidő:  azonnal 


