
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés 
közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót 
elfogadja.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2017. március 31.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében biztosított 
hatáskörében az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017-2020. 
évekre várható összegét az 5. számú melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Selejtezési 
Bizottsága beszámolóját elfogadja, és az Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 2/2013. (I.11.) önkormányzati 
rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében felhatalmazza a 
Selejtezési Bizottságot a selejtezés lebonyolítására. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák Ferenc utca 
burkolatépítés és csapadékvíz elvezetés nyilvános, meghívásos közbeszerzési 
eljárás megindíthatósága érdekében felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozó közbeszerzői 
árajánlatok beszerzéséről.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és 
Könyvtár infrastrukturális fejlesztése érdekében felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az EFOP-4-1-7-16 pályázat keretében, közösségi 
művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztés érdekében pályázatíró szakember segítségével mérje fel és 
vizsgálja meg a projekt előkészítésével, a tervdokumentáció összeállításával 
és megvalósításával kapcsolatos feladatokat és költségeket. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előkészítő munkák 
megállapításairól, valamint a reális megvalósíthatósági esélyekről a 
képviselő-testület márciusi ülésén adjon tájékoztatást. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2017. március 31.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében biztosított 
hatáskörében a 2017/2018. évi tanérvre vonatkozó általános iskolai 
körzethatárok kijelölésére vonatkozó tervezetet elfogadja, a tervezettel 
kapcsolatban észrevételt nem kíván tenni. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a testületi 
döntésnek a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala 
részére történő megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2017. február 15.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 


