K-apolcs közs ég Önkormán y zata Képvis elő-testüIete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.

Szám: 1404-1612015.

Jegyzőkönyv
KészÜlt: KaPolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015.október 22-én
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Az

Ülés helYe: Monostorapáti Közös

Jelen vannak:

ÖnkormrinyzatiHivatal Monosto rapáti,petőfi u.I23.

Göntér Gyula
Horváth Ferenc

csaba
Mohos Attila
kocsis

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Dobosi Ferenc

képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Takács Lászlőné

jegyző

GÖntér GYula Polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket,
megjelentet. Megállapította, hogy a megválaszíótis r.épuisetouot
+ io

a lakosság részéről
i"r* van, atestület

határozatképes.
KaPolcs kÖzség Önkormányzata képviselő-testülete hatérozathozatal
nélkűl, 4 igen

szavazattal, I tartőzkodással elfogadta az alábbi:

NA

P I R E N D E T: 1./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) kapolcs Jövőjéért Alapítvány kuratórium elnökének
lemondása, új elnök és tagok választása
b.) közvilágítás karbant afiása
c.) Gépjármű értékesítése
d.) Pótkocsi vásárlása

Előadó: Göntér Gyula polgármester

Napirend:
a,) KaPolcs JÖvőjéért Alapítvány kuratórium elnökének lemondása,
új elnök és tagok
választása

2

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy Kapolcs Jövőjéért Alapítvány ügyében

beszéltek ügyvéddel, aki elkészítiaz alapítő okiratot, meg kell újítania kuratóriumot, mivel az
előző tagok lemondtak. Javasolta kuratórium elnökének Sivó Imrét, tagjainak pedig Nyírő
Viktort, és dr. Pászty Beát megválasztani. Felkeresték Farkas Györgyöt a kuratórium elnökét,
aki elmondta,ha a fenti összetételű kuratórium lesz, akkor Ó .re.r, vállalja tovább a tisztséget,
a tisztségéről lemond, melyet írásban is megerősített.
Javasolta a képviselő-testület fogadja el a lemondását.

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghoztaaz alábbi.

82/2015.(X.22)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a ,,Kapolcs
Jövőjéért" Alapítvány elnökének Farkas György Kapolcs, Petőfi
u.45.sz. alatti lakosnak a kuratóriumi elnöki tisztségről történő
lemondását elfo gadj a, azt tudomásul veszi.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgérmester1, hogy a változásrőI a
Veszprémi Törvényszéket értesítsenyilvantartáson történő átvezetés
céljából.
Felelős: Göntér Gyula polgármester
Hataridő: 20I

5 .

november 20.

Göntér Gyula polgármester kérte a képviselőket, hogy válasszák meg a 3 tagű kuratóriumot,
elnöknek Sivó Imrét, tagjainak Nyírő Viktort, és dr. Pászthy Beát javasolta megválasztani.
Képviselők ajavaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül meghozták az alábbi:
83/2015.(X.22)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Kapolc s közsé g Önkormany zata Képvíselő -te stülete a,,Kapolc s
Jövőjéért" Alapítvany
elnökének: Sivó Imrét Budapest, Vérhalom tér 7lA.
tagjainak: Nyírő Viktort Budapest, Batthyány u.63.
és dr. Pászthy Beát Budapest, Tompa u.15. sz. alatti lakosokat
megválasztja.
Képvi s e ő -te stül et felhatalmaz za a p olgárme stert, ho gy a v álto zásr őI a
Veszprémi Törvényszéket értesítsenyilvántartáson történ ő átv ezetés
1

céljábó1.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: 2015. november 20.

3

b.) közvilágítás karbant artása

GÖntér Gyula polgármester elmondta, hogy 2015. szeptember 7-én 1tl2015.(IX.7.)Ökt.sz.
határozattal dcintOttek arról, hogy közvilágítás fejlesztésre 1,1 millió forintot fordítanak, hogy
a fel nem használt összeget ne kelljen visszafizetni. Az idei évbe még össze lehet számítani a
település üzemeltetésre nyújtott összegeket, ezért közvilágítás karbantartására 700 e ft-ot
javasol fordítani, javasolta a fenti határozatot módosítani . 12 !ámpatest karbantartását lehet
elvé geztetni. Kivitelezésre kér áraj ánlatokat.

Kocsis Csaba kópviselő javasolta, hogy hatalmazzék fel a polgármestert, hogy a kedvezőbb
ajánlatot adótól rendelje meg a munkát.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangíúag 4 igen szavazattal, ellenszavaz
tartőzkodás nélkül meghozták az alábbi:

és

84/2015.(X.22)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs község

Önkorman

yzata képviselő-testül ete 7 I I20I5.(IX.

határ o zatát alább i akb an mó do s ítj a :

7.)Ökt. sz.

KépviselŐ-testület közvilágítás karbantartására költségvetéséből 700.000.-ftot fordít, melyből 12lárnpatest karbantartását lehet elvégezni.
KépviselŐ-testület felhatalmazza apo\gármestert, hogy a kedvezőbb ajanlatot
adó kivitelezőtől a munkát rendelje meg, és a szerződést kösse meg.
Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: 2015. december 31.

c.)

Gépjármű értékesítése

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy a Volkswagent felértékeltettéka Ring Autó Kftvel, mely alapjan forgalmi értékét3.680.000.-ft-ban állapították meg. Javasolta, hogy az autő
eladási drát 4 millió forintban állapítsák meg, és ezért az összegért értékesítsék.
Kérte a képvi se l ők vé l emény ét, ho zzászőIását.
Mohos Attila képviselő kérdezte, hogy előleg befizetésekor elvihető -e az autő, vagy csak
akkor ha a teljes vételárat kifizetik?

Göntér Gyula polgármester véleménye szerint csak akkor adják át az autőt,ha avételárat az
ár a úalták.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a fentiek szerinti értékesítésselkézfeltartással
jelezze.
önkormány zat számláj

Képviselő-testület egyhangúlag,4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

85/2015.(X.22)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
KaP o l c s kÖ z sé g Ö nkorm an y zata Képvi selő -te stül ete tul aj don át képező
540 forgalmi rendszámú Volkswagen Transporter T5 Disel mikrobuszt
értékesíti4.000.000. -ft . vételárért.

LKC

_

KéPviselŐ-testÜlet felhatalmazza apo|gármestert az értékesitésre,adásvételi
szeruődés aláírására.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: 2015. november 20.

d.) Pótkocsi vásarlása
GÖntér GYula Polgármester elmondta, hogy a traktorho z vásérolnikellene egy pótkocsit,
mert jobban ki tudnak használni. Előzetes qánlat alapjén avételár bruttó 1200 e
ft. Kérte a
képviselők véleményét, hozzászőlását.

Horváth Ferenc alpolgármester

j

avas olta apótkocsi megvételét.

KéPviselŐ-testÜlet egyhangÚlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

86/2015.(X.22)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
KaPolcs kÖzség ÖnkormányzataKépvíselő-testülete 1200 e ft. értékben
vásárol egy pótkocsit.
KéPvi s e l Ő -te stül et f elhatalmazza a p olgárme stert a p ótko
szerződés aláírására.

c

si

b e

szerzé s ére,

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: 2015. december 31.
GÖntér GYula polgármester megköszönte

a

bezárta.

képviselők megjelenésétés az11lést 8,45 órakor

k.m.f.t.
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