
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    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: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a meglévő lakossági 
építési igények biztosítása érdekében szükségesnek tartja a lakóterületi 
övezetekben a meglévő és új építési telkek szélességére, mélységére, 
minimális telekméretére vonatkozó előírások felülvizsgálatát. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ALTUS SAVARIA 
Tervező Iroda Kft. (9700 Welther K. u. 31.) bízza meg, hogy a kialakult 
területeken vizsgálja meg a nagy kiterjedésű telkek nyeles telekként történő 
hasznosítási lehetőségét. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1.  Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a testület 2017. évi 
munkatervét a 7. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben 
elfogadott szempontokat érvényesítse a képviselő-testület 2017. évi 
működése során. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal, illetve folyamatos      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi 
önkormányzati felújításokról, fejlesztésekről szóló polgármesteri tájékoztatót 
elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § 
(3a) bekezdésében meghatározott, három év alatti gyermekek kötelező 
bölcsődei ellátásáról Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
megkötendő feladat-ellátási szerződéssel kíván gondoskodni. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések 
lefolytatására és a feladat-ellátási szerződés aláírására. 

     

 

   3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bölcsődei ellátás 
biztosítása iránti szülői igények jelzése érdekében gondoskodjon a település 
honlapján felhívás közzétételéről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal, 

2017. március 31. (3. pont) 
     

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő- Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a alapján a 
teljesítménykövetelmények alapját képező, 2017. évi kiemelt köztisztviselői 
célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőivel szemben támasztott 2017. évi teljesítmény-
követelményeket a mellékletben meghatározott kiemelt köztisztviselői célok 
alapján határozza meg. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Dr. Görög István jegyzővel 
szemben támasztott 2017. évi teljesítménykövetelményeket a mellékletben 
meghatározott kiemelt köztisztviselői célok alapján határozza meg. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
           Dr. Görög István jegyző      
          Határidő: azonnal, 2017. január 31. (2-3. pont)      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(6) bekezdése 
alapján Bodorkós Ferenc társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 
2017. január 1. napjától 274.222,- Ft-ban, költségtérítését 41.133,- Ft-ban 
állapítja meg, a költségvetés terhére.  

     

                                          
          Felelős: Geröly Tibor alpolgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) 
bekezdései alapján Geröly Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját 2017. január 1. napjától 246.800,- Ft-ban, költségtérítését 
37.020,- Ft-ban állapítja meg, a költségvetés terhére.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Selejtezési 
Bizottság tagjainak megválasztása során – a választási eljárás egyszerűsítése 
és gyorsítása érdekében – személyes érintettség miatt nem zárja az érintett 
képviselőt a döntéshozatalból. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kisiskola 
épületében lévő tárgyi eszközök számbavételével és további sorsukkal 
kapcsolatos javaslattétel érdekében létrehozott Selejtezési Bizottság   
elnökének          Geröly Tibor alpolgármestert, 
tagjainak            Gergácz István képviselőt, 
                             Jáger József képviselőt, 
                             Kiss Tibor képviselőt megválasztotta. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi 
intézményi felújítások zökkenőmentes elvégzése, valamint a felújítandó 
intézmények tárgyi eszközeinek elhelyezése érdekében szükségesnek tartja a 
Kerekerdő Alapítvánnyal 2013. december 30-án megkötött bérleti szerződés 
megszüntetését. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szerződés rendes 
felmondással történő megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat 
megküldésére.    

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település 
tisztaságának és rendezettségének megőrzése érdekében begyűjti a 
magánszemélyek tulajdonát képező, feleslegessé vált autógumikat, és 
gondoskodik az ártalmatlanításukról. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy 
az autógumik begyűjtési és ártalmatlanítási költsége az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésében betervezésre kerüljön. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
környezetvédelmi programmal kapcsolatos hirdetménynek a település 
honlapján, valamint a Hírmondóban történő megjelenéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település kulturális 
kapcsolatainak ápolása és fejlesztése érdekében a Lukácsházán 2017. 
március 4-én megrendezendő böllérversenyen történő részvételre 100.000,- 
Ft támogatást biztosít a Művelődési Ház és Könyvtár számára. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy 
a támogatás a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetésében 
betervezésre kerüljön. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjainak megválasztása során – a választási eljárás egyszerűsítése 
és gyorsítása érdekében – személyes érintettség miatt nem zárja az érintett 
képviselőt a döntéshozatalból. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei 
Közgyűlés által alapított díjak kitüntetettjeire történő titkos szavazás 
lebonyolítására létrehozott Szavazatszámláló Bizottság elnökének  

Jáger József képviselőt, 
tagjainak  
                       Kiss Tibor és Gergácz István képviselőket 
megválasztotta.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – több évtizedes 
lelkiismeretes, magas színvonalú nevelői és vezetői tevékenysége alapján  
 

Tolnay Ákos Lászlónét, 
 

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért „Oktatási Tagozata” elismerő díjra 
javasolja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés 
részletes szakmai indoklásának összeállításáról, és a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke részére történő megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2017. január 25.      
                                          
 


