
Kapolcs község Onkormányzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.

Szám: 33-Il20I7.
Jegyzőkönyv

Készült: Kapolcs község ÖnkormányzataKépviselő-testülete2017. januér 6-án
(pénteken) 8 órai kezdettel megtartott rendkíWli nyilvános ülésről

Az ülés helye: Monostorapáti Közös ÖnkormanyzatiBivatal Monostorapáti,Petőfiu.I23.

Jelen vannak:
Göntér Glula polgármester
Horváth Ferenc alpolgármester
Dobosi Ferenc képviselő
Kocsis Csaba képviselő
Mohos Attila képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönyvvezetőz

Takács Lászlőné jegyző

Göntér Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapítoíla, hogy a
megválasztott 5 képviselőből mind az 5 fő jelen van, a testület határozatképes. Kérte a
képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek egyet azt
fogadjak el.

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatalnéIkil, egyhangúlag 5
igen szavazattal elfogadta az alábbi:

N a p i r e n d e t : 1./ Vegyes, aktuális ügyek.

a.) Kapolcs, Kossuth u.48.sz. alattlévő Kuthy kúria bérbeadása

Előadó: Göntér Gyula polgármester

Napirend:
Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy az OXO LABS Üzletviteli és Tanácsadó Kft.
képviselője Oszkó Péter ügyvezetőkérte, hogy az önkorményzat tulajdonát képező Kapolcs,
Kossuth u.48.sz. alattlévő ugy nevezett kastély épületét adja bérbe. A cég nyert egy projektet,
és a kastély alkalmas arra, hogy ott a projekt egy részét megvalósítsák. 1 főt alkalmaznának,
és a belső teret - felső szintet és tetőtéri részt - rendbe hoznák,3 éves bérleti szeruődést
kötnének. Képviselők részére megktildte a bérleti szerződés tervezetet. Kocsis Csaba
képviselő kérte, hogy a cég küldjön egy ismertetőt miről szőI a pályázat, a helyi és
környékbel i váll alko zóknak i s tartanának képzé st.
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Kérte a kéPviselőket, aki egyetért a bérleti szerződésselkézfeltartássaljelezze.

képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szav azattal meghozta az alébbi:

112017.(I.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

KaPolcs kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete bérleti szerződést köt
tulajdonát képező Kapolcs, Kossuth u.48.sz. alatt lévő kastély _ Kuthy Kúria _
éPÜletre 2017, január l-től 2020. január 1-ig a OXO LABS üzletviteli és
Tánácsadó Kft. 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55.céggel.

KéPviselŐ-testület felhatalmazzaapolgérmestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Göntér Gyula polgármester

Határídő: 2017 . január l 6.

GÖntér Gyula polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy beszélt oláh Tiborral, Kapolcs
16118- hrsz-u ingatlan volt tulajdonosával az ingatlanra bejegyzett tartozás kiegyenlítésérő1,
de elzérkőzik. Azt mondta, hogy Ő kiegyenlíteíe7artozását.

Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy amit kiegyenlített az másik tartozás volt,
TELENOR. Zrt. által bejegyzett tartozást elismerte, hisz részletfizetést is kapott a
végrehajtótól, de a befizetéseket nem teljesítette. Az ingatlant 2010. szeptembei 3_án
vásiárolta vissza az Önkormányzat, a végrehajtási jogot pedig 2010. szeptember 6-an jegyezték
be.

GÖntér Gyula polgármester elmondta, hogy vásártéren lévő telek visszavásarlására ajánlatot
tett Hommonaí Zstlzsanna2,S millió forintért adnák vissza a telket az őtlkormányzatnak.

Nyírő Lajosné kedtésének bontása ügyében megkereste a balatonfüredi építéshatóság, és kérte
az önkormányzat segítségét a kerítés bontáshoz.

NaPelem parkra és közlekedésfejlesztésre benyújtott pályazat nyert, kedden egyeztetnek a
részletekről.

Megköszönte a képviselők megjelenését és azüIést 8,20 órakor bezárta.

k.m.f.t.
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