r:: közs é g Önko rm á n y zata Képvis
5:p."
--r elő-tes tülete
8294. Kapolcs. Kossuth u.

62.

Szám: 101l-tl2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs
(szerdán)

Az

uo^r:u*

8,30

pnt9rmrinyzataKépviselő-testül ete2016.január
13-an
Őrukezdeiel megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről
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G_öntér
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rapáti,petőfi u.l23.

Gyula

polgármester

Horváth Ferenc
Kocsis
Mohos Attila

csaba

i:oo"J,*r:ff".r..
képvisető

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Dobosi

Ferenc

képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács

Molnár

Lászlőné
Lászlőné

pinzugyiöelőadó

Lászlőné

jegyző

jegyző

Jegyzőkönywezető:
Takács

GÖntér GYula Polgármester: kÖszöntötte
a jegyzőt, képviselőket. Megállap ította,hogy
megválasztott 5 kéPviselőből 4 íő jelen
a
vaíl, atestület hatarozatkép".. KE;;
a képviselőket,
hogY a meghívóban szerePlő napi.""Ú
po", iieiááJ""i enr.nek
egyet, azt fogadják el.
KaPolcs kÖzség ÖnkormánYzata képviselő-testiilete
akiegészítésekkel
--ohatározathozaál nélkül,
egyhangúlag 4 igen szavazattalelfogadta

az alábbi:

N a p i re n d

e

t:

1./Vegyes, akfuális ügyek

a,) ,,KaPolcs JÖvőjéért" A\apítvényüzletiéveiről
szőIő beszám,olók, és
alapítő okirat elfo gadása
b.) Kapolcs, Kossuth u.48.sz. alatti épület
helyiségének bérbeadása

1./Napirend:

Előadó:

GöntérGyrrla

polgármester

GÖntér GYuIa Polgármester elmondta,hogy
a könyvelő megküldte a Kapolcs
Jövőjéért
AlaPÍtvánY 2010-2014, Üzleti évekre
vonatkozőuesr,imoto; át, azigyvéd pedig
az alapítő
okiratot. Kérte a képviselők véleményét.

2

Kocsis Csaba képviselŐ elmondta, hogy a 2010.
évi beszámolóban szerepel 3200 e
kÖvetelés, valamint

ft.

410 e ft. hosszú lejaratukötelezettség.
A 3200 eft.-tal az önkorm ányzat
tartozik az alapítványnak, az orvosi rendelő
felújításáho zbiztosították azösszeget,
a másik
összegről nincs inform áciőja,

Molnár Lászlőné PénzÜryi főelőadó elmondta, hogy
a hivatal 2006-tőtnem foglal kozott az
alaPÍtvánY kÖnYvelósével, nincs tudomása
uool, iogy a 4I0 e ft-tal kinek tartozott az
alapítvány. A hátralékot 5 év után le lehet ími.
GÖntér GYula Polgármester javasolta abeszámolót
, valam int az alapítőokiratot elfogadni.
ÜgYvéd kérte, hogY változatlan tartalommal
nyujtsák be az alapítő okiratot a
tÖrvénYszékre,majd a kuratórium tagsaival
egyutt..r.gu.rxtit u .rtir..eg.. *oaoritásokat. A
módosításért nem kér pénzt.

Az

Horváth Ferenc alPolgármester kérde zte,hogy mikorra
tervezik az egyeztetést?
GÖntér GYula Polgármester véleménye szerint
az egyeztetést mielőbb meg kell tartani.
KéPviselők a javaslattal egYetértettek, és egyhangúlag,
4 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
1l2016.(I.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
KaPolc s kÖzség Önkormán y zata Képviselő-testiilete
a,oKapolcs Jövőj éért,
AlaPítvánY 2010, 2011,2012, 20B: 2Cir4. i:zletiévre
vonatk oző számviteli
be szrámolój át elfo gadj a.

MegállaPÍtja, hogy az alapítvány 2016. janurár
13. napjátől a polgari
TÖrvénYkÖnYvről szŐlŐ 2013. évi V. törvény rendelkezései
szerint működik
tovább.
Fentiek alaPj.an elfogadja az alapítvány alapító okiratának
módosításokkal
egységes szerkezetét.
KéPviselŐ-testÜlet felhatalmazza a polglirmestert a
sztikséges intézkedések

megtételére.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Hatráridő: Azowtal

2./Napirend:
GYula Polgármester ismertette a Sheabutter Nr. l. 1023 Budapest,
Frankel Leő űt2l^G_Ö"19l
23,
4l6,cég kérelmét.Hatfuozott idejű bérleti szerződésük 2015. május
31-el tejárt. A
helYiséget továbbra is használták, ezért a bérleti díj kiszámláaásra
került, melyet kifizettek.
Ebben az évben szeretnék bérelni a nyomda epriÉteUot 1 helyisége
t ral<tározás céljából.
Javasolta 2016. január l-tőt 2016. december :t-ig a helyiséget
bérbe adni, Bérleti díjként
15,000,-ft, Plusz rezsi összeget javasolt meghataro]ni,valámint
3 havi kaució beftzetését.

Kérte a képviselők véleményét.

kocsis csaba képviselő kérdezte, hogy lehet arczsitmérni? Javasolta
mérőőrafelszerelését.

3

GÖntér Gyula polgármester véleményeszerint almérő felszerelésének nincs akadálya. kérte
a képviselőket aki egyetért a helyiség fentiek szerinti bérbeadásávalkézfeltartássa|jelezze.
KépviselŐ-testület egyhangúlag,
meghoáa az alábbi:

4

igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül

2t2016.(I.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs község Önkormány zata Képviselő-testülete bérbe adj a tulaj donát
képező Kapolcs, Kossuth u.48.sz.alatti nyomda épületből 1 helyiséget
raktározás céIjara Sheabutter Nr.l.Kft. 1023. Budapest, FranketLeő űt2I23. cégnek 2016.januar I-tőI2016. december 3l-ig. Bérbeadó a bérleti
díjat 15.000.-ft plusz rezsi összegben hattírozza meg. Bérlő köteles a bérleti
szerződés aláitásával egyidejűleg 3 havi kauciót kifizetni.
KépviselŐ-testület utasítja a jegyzőt, hogy a bérleti szerződés elkészítéséről
gondoskodjon.

Felelős: Takács Lászlőné

jegyző
Határidő: 2016. januát 20.

GÖntér Gyula polgármester megköszönte
bezárta.

a

képviselők megjelenését,és az ülést 9,15 órakor

k.m.f.t.
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Takács'Lászlőné\ )
jegyző

