
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. 
(I.11.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján nyilvános 
versenyeztetés keretében értékesíti a Gencsapáti 0100/45 hrsz.-ú, „kivett 
parkoló” művelési ágú, 1 ha 2544 m2 nagyságú külterületi ingatlant. 
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 1.400,-Ft/m2. 

     

 

   2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog 
illeti meg. 

     

 

   3. A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek 
megfelel, vállalja, hogy saját költségén a biztosítja a területekre a 
közműveket és az igény szerinti közmű-kapacitásokat, és a legmagasabb 
összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot. 

     

 

   4. A Képviselő-testület támogatja a jelen előterjesztés mellékletét képező 
pályázati kiírást, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati 
kiírásnak a település honlapján történő közzétételéről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tanösvény, illetve 
pihenőterület kialakítása, a település turisztikai vonzóképességének fokozása 
érdekében érdekelt a Gencsapáti 1304 hrsz.-ú, 6661 m2 nagyságú, „kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú és a Gencsapáti 1306 hrsz.-ú, 192 m2 
nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanok 
megvásárlásában. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
ingatlantulajdonos képviselőjével és 400.000,- Ft-os összeghatárig 
egyeztetést folytasson az ingatlanok megvásárlásáról. 
A Képviselő-testület az ingatlanforgalmi értékbecslés és az 
ingatlantulajdonos által meghatározott vételár birtokában dönt az ingatlanok 
megvásárlásáról. 

     

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

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3. melléklet III. 1 
pontja alapján rendkívüli támogatási igényt nyújt be az Önkormányzat 
működőképességének megőrzése érdekében, 4.522.994,- Ft összegben. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által, az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati kiírás 1. c) alcélja keretében 
a Gencsapáti, Dózsa utca (964 hrsz.) járdafelújítására támogatási kérelmet 
nyújt be. 

     

 

   2. A járdafelújítás forrásösszetétele: 
   Igényelt pályázati támogatás             10.000.251,- Ft 
   Vállalt önkormányzati önerő:               1.764.750,- Ft 
 

            Beruházás összköltsége:                     11.765.001,- Ft 
 

Az Önkormányzat a saját forrás összege az Önkormányzat és intézményei 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletben 
rendelkezésre áll, a Képviselő-testület a felújítás megvalósítására biztosítani 
fogja. 

     

 

   3. A támogatási kérelem érdemi elbírálhatósága érdekében a Képviselő-testület 
elfogadja a 2. melléklet szerinti önkormányzati nyilatkozatot, mely a 
támogatási kérelem mellékletét képezi. 

     

 

   4. A Képviselő-testület  
a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció 

összeállításáról, és 
b) felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap elektronikus 

feltöltéssel történő lezárására, és papír alapon történő megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2017. május 3.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata képviselő-testülete Vép Város, valamint 
Vassurány, Perenye, Bozzai, Horvátlövő Községek Önkormányzataival, 
valamint Pornóapáti Német Kisebbségi Önkormányzata képviselő-
testületével megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás alapján 
támogatási kérelmet nyújt be a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben” című, EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázatra.  

     

 

   2. Gencsapáti Község Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja a 
konzorcium vezetését, egyben felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 
együttműködési megállapodás aláírására. 

     

 

   3. Gencsapáti Község Önkormányzata képviselő-testülete a konzorcium 
keretében megvalósuló projekt maximális összköltségét - bruttó 
250.000.000,- Ft - elfogadja. 

     

 

   4. Gencsapáti Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 
együttműködési megállapodások és nyilatkozatok aláírására és megtételére. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: pályázati felhívással összhangban      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. 
(I.11.) önkormányzati rendeletben meghatározott vagyongazdálkodási 
feladat-körében eljárva szükségesnek tartja a Gencsapáti 0156/2 hrsz-ú 
ingatlan művelési ágának felülvizsgálatát. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gondoskodjon a 
földhivatalhoz történő benyújtandó változás-bejelentési kérelem 
benyújtásáról, a terület művelési ági besorolásának megváltoztatása iránt. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közokiratokról, a 
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény 9. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott kötelezettség 
teljesítése érdekében szükségesnek tartja az önkormányzati iratanyag 
rendezését és selejtezését. 

     

 

   2. A Képviselő-testület megalapozott döntéshozatal és a költséghatékonyság 
érdekében további árajánlatok beszerzését tartja szükségesnek.   

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a település-
üzemeltetési feladatok zavartalan ellátása érdekében – engedélyezi a 
Műszaki Csoport létszámának egy fő határozatlan időtartamú 
munkavállalóval történő megemelését. 

     

 

   2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámfejlesztéssel 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

     

 

   3. A Képviselő-testület a foglalkoztatás költségeit az Önkormányzat és 
intézményei 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor a létszámfejlesztés átvezetéséről 
gondoskodjon. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 


