
     

 
 

 
 

 

                                

                   
                  

                                

  

 

  

                                

                                

                         
                                

  1. Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről 
                                

      Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester 

                                

                                

  2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                                

      Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester 

                                

                                
                                

                           
                                

  1. Az étkezési nyersanyagnormákról és az intézményi térítési díjakról 

szóló 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
                                

      Előterjesztő: Palatin Vivien intézményvezető 

                                

                                

  2. A szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 
                                

      Előterjesztő: Gergácz István bizottsági elnök 

                                

                                

  3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 2/2013. (I.11.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
                                

      Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester 

                                

                                

  4. Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
                                

      Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester 

                                
                                

 
 



     

 
 

 

 

 

                                

                                

  5. A Gyöngyös-kert Óvoda épület-bővítésére, felújítására és 

korszerűsítésére, valamint az Idősek Klubja épület-felújítására, 

átalakítására és bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás során 

benyújtott árajánlatok elbírálása 
                                

      Előterjesztő: dr. Görög István jegyző, bizottsági elnök 

                                

                                

  6. Döntés az Ady utca déli részének burkolatépítési és csapadékvíz-

elvezetési munkálatainak elvégzésére benyújtott árajánlatokról 
                                

      Előterjesztő: Abért Valentin bizottsági elnök 

                                

                                

  7. Döntés a Deák F. utca keleti oldalán kiépítendő vízelvezető 

folyókaépítési munkálatainak elvégzésére benyújtott árajánlatokról 
                                

      Előterjesztő: Abért Valentin bizottsági elnök 

                                

                                

  8. Pannon Élmény Program – Komplex tematikus turisztikai fejleszté-

sek megvalósítása című, VP6-19.2.1-69-8.1.1-17 kódszámú konzor-

ciumi pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatok – a 

kertépítészeti terv elkészítésére benyújtott árajánlatok elbírálása 
                                

      Előterjesztő: Abért Valentin bizottsági elnök 

                                

                                

  9. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek elszámolása a 2017. évi 

önkormányzati támogatások felhasználásáról 
                                

      Előterjesztő: Gergácz István bizottsági elnök 

                                

                                

  10. Pályázat kiírása a Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2018. évi 

támogatására 
                                

      Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester 

                                

                                

  11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi szakmai 

tevékenységéről 
                                

      Előterjesztő: dr. Görög István jegyző 

                                

                                

                                
                                

 



   

 
 

 

 

 

                                

                                

  12. Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési választások előkészületi 

munkálatairól 
                                

      Előterjesztő: dr. Görög István jegyző 

                                

                                

  13. Javaslat a Gencsapáti 0100/10, 1000/11, 0100/12, 0100/14, 

0100/24, 0100/25, 0100/26, 0100/27, 0100/28, 0100/29, 0100/30, 

0100/31, 0100/32, 1000/33, 0100/40, 0100/41, 0100/41, 0100/42 

és 0100/43 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésével 

kapcsolatos előkészületi munkálatok (mulcsozás, lőszermentesítés) 

elvégeztetésére 
                                

      Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester 

                                

                                

  14. Egyebek 

                                

                                

                                

  A tárgyalandó napirendek, a meghozandó képviselő-testületi döntések 

jelentősége, valamint a határozatképesség biztosítása érdekében 

megjelenésére feltétlenül számítok. 

                                

                                

  Tisztelt Képviselő-testület! 

A testületi ülésen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezni 

fogom, hogy az Önkormányzat üzleti érdekének védelme érdekében a 

Képviselő-testület a 13. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

                                

                                
                                

  Gencsapáti, 2018. március 22.                

                                

                                
                                

                 (: Bodorkós Ferenc s.k. :)     

                   polgármester       

                                

                                

                                

                                

                                

                                
                                

 


