
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs. Koss,uth u. 62.

Szám: 344-812014.
Jegyzőkönyv

Készült: Kapolcs község önkormányzataKépvíselő-testülete2}I4.június 11-én (szerdán)

11.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi Üléséről

Az ülés helve: Polgármester Irodája

Jelen vannak:
Márvány Gyuláné
Mohos Attila
TóthAttila

Távolmaradását előzetesen beielentette:

Orsós János
szabó István

Tanácskozási ioggal ielen van:

Takács LászIőné

Jeeyzőkönw hitelesítők:

Mohos Attila
TóthAttila

Jewzőkönywezető:

Takács Lászlőné

Kapolcs, Kossuth u.62.

polgármester
képviselő
képviselő

alpolgármester
képviselő

JegyZo

képviselő
képviselő

Márvány Gyuláné polgármester köszöntette a jegyzőt,képviselőket. M,egállaPÍtotta, hogY a

je1envan,atestülethatározatképes.Kérteaképvise1őket,

hofy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadjak el,

Je§}zőktinyv hitelesítőrr.L Mohos Attila és Tóth Attila képviselőket javasolta.

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkÜl, egYhangÚlag 3

ígen szavazattal elfogadta az alábbí:

NApIRENDET 1./MűvészetiNapokrendezvény,általigénybeveendőnemlakás céIjára

szolgáló helyiségek, közterületek bérleti díjának módosítása.

JegyZo

Előadó: Marvány Gyuláné
polgármester



2

Napirend:

MárvánY GYuláné polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület által előző alkalommal
a Fesztiválra megállaPÍtott bérleti díj módosítása szükséges, mivel több önkorm ányzatiépület,
és éPÜletrész szabadul fel, amivel az Önkormányzat gazdálkodhat, ezen kívüi a ktiiépső
iskolánál rezsi költség nem merül fel, mivel ott a szervi zők egy villamos energia lekötéssel
megoldják afogYasztást. Javasolta, hogy a 2013. évi összeget 4500 e ft_ot határozzameg a
kéPviselŐ-testület bérleti díjként és a 4912014.(Vl.4.)ökt.sz. határ ozatukat módosítsák.

KéPviselŐ-testÜlet egYhangúlag 3 igen szavazattal. ellenszavazattartőzkodás nélkül meghozta
az alábbi:

57l2014.(Vl.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

kapolcs község Önkormányzata képviselő-testülete
49 l 20 1 4 . (vI. 4. ) Ökt. sz . hatér ozatát alábbiak szerint modo sítj a:
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkődás egyes
szabályairől szőIő 14l2012.(Y.31.) önkormányzatt rendelet 12. §-a
alapján az önkormányzat a tulajdonában lévő nem lakás céljárő
szolgálő helyiségeket, köáenileteket nyilvános pályazati felhivás
keretében a legkedvezőbb bérleti díjat aiana részére- bérbe adja a
Művészeti Napok rendezvény sorozat idejére 2014. július is-tat
2014. augusztus 3-ig.

Minimális bórleti díj: 4.500,000.-ft. Elbírálásnál elónyt élvez, a
művészeti napok programj án ak szewezője.
Bérlő a bérleti díj felét 2.250.000.-ft-ot 2014. július 37- ig, a
fennmaradő 2.250,a00.-ft-ot 2014, november 30-ig köteles az
önkormányz at száml áj ára átutalni.

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati
hirdetmény kö zzétételér e.

Felelős: Márvány Gyuláné
poigármester

Határidő : 20 l 4. j únius 20.

(pályazati felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

MárvánY GYutáné polgármester elmondta, hogy az önkorm ányzat tulajdonát képezi
KaPolcs kÜltenileten 0I78l2 hrsz-u 2 ha 1112 m2 nagyságú szántó művelési terület. A volt
benzin kút alatti terület gyepes, a többi szántő. Javúlta-, hogy osszák meg a területet és
később értékesítsék. A telekalakítás vérhatő ktiltsége 95.500.-ft. Kérte a képiiselőket, hogy
támogassák hogy a víarajzotkajtár István ftldmérőtől megrendeljék.

képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tattőzkodás nélkül
meghoáa az alabbi:



58/2014.(Vl.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs község Önkorrnányzata Képviselő-testülete
Kajtár István földmérőtől Kapolcs O178l2. hrsz-u

telekhatár-rendezési v ázrajzénak elkészítését.

Képviselő-testület költségvetéséből biztosítja a
telekalakítás költségét.

Felhatalmazza apolgármestert a munkát rendelje meg.

Felelős: Márvány Gyuláné
polgármester

Határidő: z}I4.junius 20.

megrendeli
foldrészlet

95.500-ft.

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az Ülést 11,45

perckor bezárta.
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