Kapolcs község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.
Szám: |0II-I712016.
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KészÜlt: KaPolcs község ÖnkormányzataKépviselő-testül ete 2016. december l5-én
(csÜtÖrtök) 17,30 Őrai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésről
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GÖntér GYula Polgármester: köszöntötte
megválasztott 5 képviselőből 4 ffi jelen van,

a

jegyzőt, képviselőket. Megáll apitotta, hogy a
a testület hatérozatképes.

GÖntér GYula polgármester: kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi
ponttárgyalásával értsenek egyet azt fogadják el.
KaPolcs kOzség önkormányzata képviselő-testülete hatérozathozatal iélkul, egyhangúlag 4
igen szavazattal elfogadta az alábbi:

Napir

e

n d e t : 1./Vegyes, aktuális ügyek.

a.) Művészetek Völgye Nonprofit Kft. Kapolcs, Kossuth u.35.sz.
székhe lyha sználati kére lme

b.) Kapolcs, Kossuth u.48.sz. bérbeadása
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Napirend:
a.)MŰvészetek VÖlgYe Nonprofit Kft. Kapolcs, Kossuth u.35.sz. székhelyha sználatikérelme

GÖntér GYula polgármester elmondta, hogy Művészetek Völgye Nonprofit Kft. Kapolcs,
Kossuth u.35. kérte az Önkormányzatot, hogy járulj onhozzáKapolcs, Kossuth
u.62.sz. alatt
lévő faluhazban szívességi használatjogcímen székhelyet létesítsen, azt központi ügyviteli
helYeként használja, ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje. Először
felvetődött, hogy a kastély épületétjelölik meg, de szerencsésebbnek tűnik
a faluhéu,
PálYázat benYÚjtása esetén. Közszolgálati szerződésben is szerepel, hogy azépületet fesztivál
idején biztosítják.
KéPviselŐk

a

javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen szavazattalmeghozták
az alábbi:

92l2016.(Xll.15.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
KaPolcs

kÖzsé g Önkormán y zata Képviselő -te stül ete,

mint Kapolc s, Ko s suth
u.62.sz- alatt lévő Faluház tulajdonosa hozzájárul althoz, hogy Művészetek

VÖlgYe Nonprofit Kft. Kapolcs, Kossuth u.35. szívességi használat
jogcímen Kapolcs, Kossuth u.62.sz. ingatlant
faluhaz székhelvként
hivatalos irataiban megj elölj

e.

-
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a

KéPviselŐ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a székhelyha sználat
jogcímétigazolő okiratot, mint a székhelyhasználatot engedélyező személy
aláírja.

.Felelős:

Göntér Gyula polgármester

Határidő: 2016. december 31.
b.)Kapolcs, Kossuth u.48.sz. bérbeadása

GÖntér Gyula polgármester elmondta, hogy beszélt Takács Diánával, aki a Nyomba
éPületéből 2 helyisége szeretne bérbe venni. Nem zavarj a, ha a berblt helyiségen keresztül
tÖrténő a közlekedés. YÍz, villany almérőt fel lehet szereltetni, azt szerctné tudni, hogy
számithaí- e a

b érbadásr a.

Kocsis Csaba kéPviselő kérdezte, hogy elektromos kemencét is tervez beátlítari? Tudomása
szerint Szurgyi Évakeramikus is kiadja épületét, ahol beépített kemence van.

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy tudomása szerint van kemencéje.

Kocsis Csaba képviselő javasolta almérőt felszereltetni, ha bérbe adják a helyiséget, mivel a
kemence nem kisfogyasztásŰ. Szerencsésnek tartaná akkor dönteni a kérelemben, amikor a
tÖbbi szerződést is áttekintik, mivel tervezik azok felülvizsgálatát, Támogatja a kérést,de
olyan szerződést kell kÖtni, ha kisipari tevékenységet végez, akkor az épileteíalkalmassá kell

tenni a tevékenység folytatására. További

e

gy eztetéstj avasol.

3

GÖntér GYula Polgármester javasolta a kérelemre később
visszatérni. Képviselők

j

avaslattal egyetértettek.

a

Tájékoztatta a kéPviselőket; hogy a pala elszállítására jövőhét
szerdájánkerül sor.

KezdeménYezték a tulajdonosok fele a lakótelek visszavásárlását,
mivel beépítési
kÖtelezettségiiket nem teljesítették.A védőnő is szeretne
a községben letelepedni.

Oláh Tibonal
tartozását.

beszélt a tartozástól, külfrld ön tartőzkodik, azt mondta,
hogy kifizette a

Takács Lászlőné jegYző elmondta, hogy az egyik ártozását
kifizette. A lakótelket 2010.
szePtember 3-án kelt szerződéssel felbontotték, a végrehajtási jogot
2010. szeptember 6_án
tették tá, valőszínű akkor még nem nyújtotta be a szerződtést
az ügyvéd, ezért kerül hetett az
ingatlanra a végrehajtási jog. A tartozásról oláh Tibomak
tudomása van, a bírósági

végrehajtó részletfizetést is biztos ított száméta, d,e a tartozásínem
fizette.

Kocsics Csaba kéPviselŐ véleményeszerint a tartozástki kell egyenlíteni,
ellenkező esetben
nem tudják értékesíteni.Fel kell ajánlani a végrehajtnak, hogy
a tartozás felét az
ÖnkormánYzatkifizeti. a többit engedjék el. Egyeztetni kell a vevővel
is, mekkor a részttudna
vállalni a tartozásből.
GÖntér GYula Polgármester elmondta, hogy felveszi a kapcsolatot
a tiárstulajdonossal, a

tatiozás ügyében.

A rendes nyilvános ülést 17, 50 órakor bezárta.
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