Kapolcs község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.
Szám: I404-2ll20I5.

Jegyzőkönyv
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GÖntér GYula Polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapította,
hogy a
megválasztott 5 kéPviselőból 3 fő jelen van) a testület hatírozatképes. Klrte a
kepviselőlet,
hogY a meghívóbarr szereplŐ napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt
fogáajak
et.

KaPolcs kÖzség Önkormányzata képviselő-testiilete a kiegészítésekkelhatározathozatal
nélkül,
egyhangúlag 3 i gen szav azattal elfogadta az alábbi:

Napir

e

nde

ti

1./Vegyes, aktuális ügyek
a. ) Önkorm ány zati közalkalmazottak munkaidej
ének módo sítása
b.) T űzlj áték szervezé se
c.) Kapolcs 1619 hrsz-u lakótelek értékesítése

Előadó: Göntér

Gyula

polgármester

Napirend:
a.

)

Önkorm ány zati kö zalkalmazottak munkai dej ének mó do s ítása

2

GÖntér GYula PolgármesÚer elmondta, hogy az önkormányzat

3 közalkalmazottat
foglalkoztat 2 karbarttartót, 1 könyvtárost
Török
Jenő,
Ábrahám
Dezső, Göntér Gyulráné _ .
Az ÖnkormánYzat szűkÖs anyagi helyzete miatt a dolgozók munkaidejét lecsökkentette 8
&áről 6 Őrara. Mind 3 dolgoző több évtizede dolgozik az önkormányzattál, ezért javasolta
2016.január 1-től 8 Órás foglalkoztatásukat. A munkaidő növekedése 1,5
millió forint kiadást
jelent az Önkormányzatnak. Két távol lévő képviselővel is
beszélt, akik támogatják a
javaslatot.
Kérte a képviselők véleményét,javaslatát.

Mohos Attila kéPviselő egyetértett a javaslattal, javasolta

a munkaidő módosítását.

GÖntór GYula Polgármester kérte a képvisel őket szavazásra. Elmondta, hogy felesége
önkormányzati dolgozó, ezért Ő esetében a szavazáskor tartózkodni kívan.
Először Török
Jenő munkaidejével kapcsolatban kérte a szavazást.
KéPviselŐ-testÜlet egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás
nélkül
meghozta az alábbi

l29l2015.(Xll.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormány zata Képviselő-teshilete
TÖrÖk Jenő karbantartó közalkalmazott munkaidejét2016.januar
1-től
napi 8 őráhan határozzameg.
KéPviselŐ-testületf elhatalmazzaapolgármestertakinevezőokirat
módosítására, a bérkülönbözet 20 l 6. évi költségvetésbe történő
beépítésére.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Hatráridő: 20l6.január

3

1.

GÖntér GYula Polgármester Ábrahám Dezső közalkalmazottal kapcsolatban kérte a döntést.
KéPviselŐ-testület egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:
130/2015.(XII.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

§apolcs község Önkormány zata Képviselő-testülete
Abrahám Dezső karbantartó közalkalmazott munkaidejét2ol6.január
l-től napi 8 órában határozzameg.
képvi s el ő -te stül et felhatalmazza a p olgárme stert a kinevező okirat
módo sításara, a bérkülö nbözet 20 I 6. évi költségvetésbe történő
beépítésére.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: 2016. ianuár 31.

3

GÖntér GYula Polgármester Göntér Gyuláné könyvtárossal

kapcsolatban kérte a szavazást.

KéPviselŐ-testÜlet egyhangú 2 igen szavazattal, I tartőzkodással
meghozta az alábbi:
131/2015.(XII.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
kap o l c s köz s é g Önkormán y zata képvi sel ő -te stül ete
GÖntér GYuláné könyl,táros, közalkalmazott munkaidejót
20l6.január 1től napi 8 órában határozzameg.
KéPvi s e l Ő -te stül et felhatalmazza a p olgérme stert a kinevező
okirat

módosítására, a bérkülönbözet 2016. évi költségvetésbe történő
beépítésére.

Felelős

:

Göntér Gyula polgármester

Hataridő: 20I6,január

b.)

3 1.

T íxzijáték szervezése

GÖntér GYula Polgármester elmondta, hogy többen megkeresték azzal, hogy
az
ÖnkormánYzat szervezzen az év utolsó napján tűzíjátékot. Javasolta
az önkorm ényzat

kÖltségvetéséből50.000.-ft-ot fordítson erre a célra. Egy komolyabb
tűzijátékköltsége 70 e
ft. Kérte a képviselők véleményét,

Mohos Attila képviselő elmondta, hogy előző években is volt ttzljáték, 8-10 perces
thzijáték kriltsége 70 e ft. Javasolta az összegbiztosításáta költségvetes|ot.

Kocsis Csaba képviselő szintén tánogatíaa javaslatot, maximum 50.000.-ft. összeg
felhasznáIásával.

KéPviselŐ-testÜlete egyhangú 3 igen szavazatta!, ellenszavazat és hrtőzkodás nélkül
meghoztaaz alábbi:

132l2015.(XIl.30.)Ökt.sz.h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormán y zata Képvi selő -te stül ete 20 l 5 . december
én tűzij átékot szew ezet a településen. Költsé gekre maximum 5 0. 000.
ot biztosít az önkormányzat költségvetéséből
Képvi sel ő -te stül et f elhatalmazza a p olgárme stert a szüksé ge s
intézkedések megtételére.
Felelős

:

Göntér Gyula polgármester

Hataridő: Azonnal

3 1-ft . -

4

c.) Kapolcs

1619

hrsz-u lakótelek értékesítóse

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy 9512OI5,(XI.19.)Ökt.sz.hatfuozattal döntöttek
Kapolcs 1619"brsz-u lakótelek értékesítéséről.Javasolta ahatározatot módosítani, mivel a
fold értékétnövelő beruházás költségeit a kijelölő határozatnem tartalmazza. A
villanykiépítése28.800.-ft-ba került, a szennyvízhálőzatra történő rácsatlakozás 207.000.-ft,
Képviselők
133

a

javaslattal egyetértettek, és 2 igen 1 tartózkodő szavazattal meghozták az alábbi

na15. (XII.30.) Ökt. szám ű határozatat
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testtilete
9 5 l 20 1 5 .(XI. 1 9. Ökt. sz . határ ozatát alábbiak szerint módo síd a:
Kapolcs I6l9,1tsz.-ú 1034. m2 nagyságu lakótelket Göntér Gergely
Kapolcs, Jókai u.19" és Máté Marianna Monostorapáti, Dörögdi
u.2.sz. alatti lakosok részéreértékesítiYz-ed-IlL arányban.
Lakó

tel

ek v ételárát 827,200,-F t, azaz Nyo

lc

százhu szonhétezer -

kettőszáz forintban határozzék meg. Föld értékótnövelő beruházás:
Villany kiépítóse 28.800.-ft. szennyvízérdekeltségi hozzájárulás:

207.00a.-ft. Vételár összesen: 1.063.000,-ft.
hatvanharo mezer forint.

azaz

Egymillió-

Vevők avételárat két egyenlő részletben fizetlkbe az önkorcnányzat
számlájára 2016" március 3l-ig.

Az önkorményzat 4 éves beépítésikötelezettségetír elő, melynek

biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetbe a 1619.hrszu ingatlanra. Vevők fulajdonába avételár kifizetése után kerül az
ingatlan.

Képviselő-testtilet megbizza

a polgárme stert az

adás-vételi szerződés

aláírásátra.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: 201,6.január

Göntér Gyula polgármester megköszönte

a

3 1.

képviselők megjelenésétés az ülést 9,30 órakor

bezárta.
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