Kapolcs közsóg Önkormán yzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs, Kossuth u. 62.
Szám: I404-I0120I5.

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testiilete 2015.június 25-én
(csütörtökön) 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.
Jelen vannak:

Göntér Gyula
Horváth Ferenc

Kocsis

Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Dobosi Ferenc
Mohos Attila

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács

Lászlőné

jegyző

Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönywezető:
Takács

a jegyzőt, képviselőket. Megállapitotta, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van) a testiilet határozatképes. Kérte a képviselőket,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek egyet, aztfogadják eI.

Göntér Gyula polgármester: köszöntötte

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testtilete határozathozatal nélkil, egyhangúlag 3
ígen szav azattal elfo gadt a az alábbi
N A P I R E N D E T: 1./ Vegyes aktuális ügyek
a. ) közművelődési érdekeltségnövelő támo gatásr a p áIy ázat
b.) ingatlanok béóevétele

Napirend:

Előadó: Göntér Gyula polgármester

a.)közművelődési érdekeltségnövelő támogatásr a pály áuat

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7 . aa) pont szerinti lehetőség van
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtására.
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Közösségi színterek kőzé tartozik a faluház, és könyvtu. Pályazat alapján lehetőség van
informatikai eszközöket beszerezni. Saját forrás mértéke minimum 100 e ft. Elavult a
fénymásoló gép, és a számitőgépek. Árajánlat alapján 4 db. számitőgép, és 1 fénymásoló gép
beszerzése

97 5 .3

60.-ft-ba kerülne, saját forrás

Kért e a képvi s el őket aki e gyetért a p ály ázat

Képviselő-testtilet egyhangúlag
meghozta az alábbi:
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igen szavazattal, elletszavazat és tartőzkodás nélkiil

határ ozatot
Kapolcs

község Önkormán yzat Kepviselő-testüle te pály éuatot
nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szőlő 2014. évi C. törvény 3. melléklet IL 7. aa) pont szerinti
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.

Kapolcs, Kossuth u.62.sz. - II2 hrsz - alatt lévő Faluház és
Könyvtár, közösségi szintér informatikai eszközeit kívánja
pótolni.
Beszerzés, költsége:

975.360_ft

Igényelt vissza nem térítendőtámogatás:

865.360-ft

Saját forrás:

110.000-ft

Saját forrást a 110.000.- Ft-ot az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséből biztosítj a.
Képviselő-testíilet felhatalmazza

a

polgármestert

a

pályánat

benyújtására.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Hatráridő: 20I5.június 29.

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy apáIyazathoz csatolni kell az alapitő okiratot,
de mivel a közösségi színterek nem rendelkeznek alapítő okirattal, határozatban kell rögzíteni
a közösségi szintér kijelölését. Javasolta ahatározat tervezet elfogadását.
Képviselő-testtilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil
megltozta az alábbi:
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Kapolcs

község Önkormán yzata Képviselőtestülete Magyar ország 20I 5 .
évi központi költségvetéséről szőIő 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7.
aa) pontja a|aplán páIyazatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra.

Képw, i5 g16-testiilete
Kapolcs
község
Önkormrányzata
9|20I4.(XII.1S.)önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési
SzabáIyzat - 2. melléklete alapján ellátja a közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetését. Kapolcs, Kossuth u.62. sz. - 1I2 hrsz.Fahtház és Könfiár közösségi szintér.

Képviselőtesttilet felhatalmazza apolgármestert apályáuat benyújtásrára,
Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: 2015. június 29.
b.)ingatlanok bérbevétele

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy a Művészeti Napok Fesztivál lebonyolításában
az őnkormányzat is részt vesz. Felajánlották ingatlanaikat hasznosításra az alábbi személyek:
Horváth Attila, Török Tamás és Orsós János.
Ismertette a bérleti szeruődés tervezetet. Horváth Attila Kapolcs I42hrsz. alattlévő 3000 m2
nagyságú, Kapolcs I43 hrsz. alatt lévő 2000 m2 nagyságú területéért 400 e ft-ot, Török
Tamás Kapolcs I23hrsz. alattlévő 1800 m2 nagyságú területéért 155 e ft-ot, Orsós János

Kapolcs 120hrsz. alattlévő 1800 m2nagysá,gubeépítetlenterületért80eft összegetkér.
Fenti területeket az önkormányzat fesztivál alatt hasznosítja.
Kórte a képviselőket, aki egyetért a bérbevétellel kézfeltartással jelezze. Ingatlanonként ktilön

kéri a szavazást.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Horváth Attila területének bérbevótelével kézfeltartással
jelezze:
Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
mefl,nzta az alábbi'
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Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testiilete a Művészetek Völgy
Fesztivál lebonyolítása érdekében bérbe veszi 2015. július I4-tőI2015.
augusztus 15-ig, Horváth Attila Kapolcs I42l,tsz. alattlévő 3000 m2
nagyságú, Kapolcs I43 hrsz. alattlévő 2000 m2 területét 400.000.-ft.
összegért.

Képviselő-testtilet a fenti összeget 2015. augusztus 15-ig lakcímre történő
utalással kifizeti bérbeadónak.

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony akkor Iép hatáIyba,
ha a Művészetek Völgye Fesztivál megrendezésre kerül. Amennyiben
időjárási viszonyok miatt elmarad a rendezvény a bérleti díjra vonatkozőIag
e

gy ezhetést folytatnak le.

4

Szerződő felek k5elentik, hogy a bérleménlbérlő harmadik személynek

albérletbe vagy hasznáIatba csak bérbeadó kifejezett írásbeli
hozzáj árulásával adhatj a.
Kepviselő-testíilet felhatalmaz za a polgármestert a bérleti szerződés

aláirására.

Felelős

:

Göntér Gyula polgármester

Határidő: 2015.július 10.

Göntér Gyula polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért Török

Tamás teniletének

bérbevételévelkézfeltart ással jelezze:
Képviselő-testtilet egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartő,zkodás nélktil
me$,loztaaz alábbi:
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Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testiilete a Művészetek Völgy
Fesztivál lebonyolítása érdekében bérbe veszi 2015. július l4-tő12015.
augusztus 15-ig. Török Tamás Kapolcs I23 hrsz. alattlévő 1800 m2
nagyságú területet 1 55.000.-ft. összegért.
Képviselő-testtilet a fenti összeget 2015. augusztus 15-ig lakcímre történő
utalással kifizeti bérbeadónak.

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony akkor lép hatályba,
ha a Művészetek Völgye Fesztivál megrendezésre kerül. Amennyiben
időjárási viszonyok miatt elmarad a rendezvény a bérleti díjra vonatkozőIag
egyeztetést folytatnak le.

Szerződő felek kijelentik, hogy a bérleménytbérlő harmadik személynek
c s ak b érb eadó ki fej ez ett írásb eli
ho zzáj árulás ával adhatj a.
Képvi s el ő -testiil et íelhatalmazza a p oI gárme stert a b érl eti szer ző dés
aláírására.
alb érl etb e v agy haszrlálatb a

Felelős

:

Göntér Gyula polgiármester

Határidő: 2}ls.július 1 0.
Göntér Gyula polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért Orsós János területének
bérbevételévelkézfeltartással j elezze:
KépviselŐ-testiilet egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:
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KaPolcs kÖzség Önkormányzata Képvi selő -testiil ete a Művészetek Völ gy
Fesztivál lebonyolítása érdekében bérbe veszi 2015. július l4-től2015.
augusztus 15-ig. Orsós János Kapolcs I20hrsz. alattlévő 1800 m2
nagyságú területét 80,000.-ft . összegért.
KéPviselŐ-testÜlet a fenti összeget 2015. auguszfus 15-ig lakcímre történő
utalás sal kifizeti bérb eadónak.

Felek megállaPodnak abban, hogy a bérleti jogviszony akkor lép hatályba,
ha a MŰvészetek Völgye Fesztivál -eg.e.,á"résre kenil. Amennyiben
időjárási viszonYok miatt elmarad a rendezvény a bérleti díjra vonatkozőlag
egyeztetést folytatnak le.

Szerződő felek kijelentik, hogy a bérlemény.tbérlő harmadik személynek
albérletbe vagy haszn álatb a csak bérb eadó kifej ezett írásbeli
ho zzáj árulás ával adhad a.
KéPvi s el Ő -t estiil et felhatalmazza a p ol gármestert a b érl eti szerző dé s
aliúrására.
Felelős: Göntér Gyula polgármester

Hatáidő: 20I

5.

július 1 0.

GÖntér GYula Polgármester megköszönte
bezárta.

aképviselők megjelenés ét és azülést 9,30 órakor

k.m.f.t.

),/-)
l/^', -\n-lJ_/t

i

/

-/

'cM&Gj'@Í\
polgármesfer

(-l rr
iur.a"Ja.riore \
jegyző

