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Kap olcs köz ség Önkormán y z atatul a j d on áb an l évő uo"r".Í'ái l)?r',Í^r^run",

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:

Kérelmező neve: Művészetek Völgye Nonprofit Kft. Tel.: 20-281-5930

Kapcsolattartó ügyinté ző nev e: He ge dűs Á gnes ügy v ezető,

Székhelye: 8294.Kapolcs, Kossuth u. 35. Lev.cím: 1531. Budapest, Pf .62..

A közterület-használat ideje :2016..év július hó 18.naptól

2016., év auguszfus hó 1, napig .

A kÖzterÜlet használat célja: 26.Művészetek Völgye Fesztivál programhelyszínei

A kért közterület nagysága: 9703 nm

A kért közterület helyrajzi számaés helyének pontos leírása:

Kapolcs, Petőfi utca közterület (patakpart,267. hrsz.) -350 nm
KaPolcs, Kossuth u,16,sz. (Evangélikus parókia, Keramikus Műhely előtti terület) -90 nm
Kapolcs, Kossuth u. (főtér 1,04.busz) -80 nm
Kapolcs, Fodrászizlet előtti rész.45B hrsz. (postakert)- 18 nm
Kapolcs, Fodrászizlet előtti rész. (454hrsz.) -30 nm
Faluhíd jobb oldalán lévő sziget - 20 nm
Buszmegálló és térképházkőzőtti rész (jobb oldal) - 15 nm
Nyomda Udvara, Kossuth u. 48, kb" 1000 nm nagyságú elkülönített része
Gástya árok, Kapolcs 21. hrsz. -1000 nm
Kapolcs, Kossuth u. 24, előtti rész (Csipszer kert előtt) - 50 nm
Kapolcs, Kossuth u,47. (Tűzoltószertár előtti terület) 50 nm
Kapolcs, Csóromi mező - 2000 nm
Kapolcs, Komló kert,0178 hrsz.- 1000 nm
Kapolcs, Küház- Üres Lakótelkek - 4000 nm

A kérelmező tudomásul veszi, hogy

- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterüle t-használatára,

közterülete t hozzájárulás nélkül használja, szabálysértést követ el

ezen cselekménye további hátrányos következményekkel jár,

- a kÖzterÜleten csak a 1,33l2OO7(YI.13) Korm, rendelet 7.§. (1) bekezdés alapjána rendelet
4, számú mellékletében meghat ározott termékek árusíthatók

valamint aztis, hogy aki a

és tudomásul veszi, hogy



- Kapolcs község Önkormányzata a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

szŐIŐ .....12008. (VII. 15.) rendeletének 5, §. (1) bekezdése szerint a közterület használatáért

közterület-használati díjat kell fizeüri.

A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett

létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizefu:ri.

2016 év június hő L4. napján,
Mrrteet Vfuye Norrpro& E&
t334 Kagl§ krnsr& u 35.
Ad{*lnx 24S§l|2dál2-1|)
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Kapolcs Község Önkormányzata

8294 Kapolcs, Kossuth u, 62.
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Tisztelt Önkormányzat !

Kérjük együttműködési megállapodásunk alapján közterület használatra, valamint az ingatlan

bérletre vonatkozó szerződés megküldését,

Megá llapodás a lapjá n fizetendő dü 3.000.000,-Ft

melyből

közterületek összesen 9703 nm x 20,-Ft x 14 nap= 2,7t6,840,-

ingatlan bérleti díj: 283.160,-Ft

Budapest, 2016.06.L4.

--

ügyvezető 
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Művészetek Völgye Np. Kft.

8294. Kapolcs, Kossuth u.35,



Száma: 3l07-4l20l5.

közterület- használati engedólv

mely létrejött egyrészről Kapolcs község Önkormányzata 8294. Kapolcs, Kossuth 1,62. , képviseli:
Göntér Gyula polgármester ( adószám: 15427865-1-19, számlaszám:73200017-10000324,)mint
engedélyezőo

másrészről Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 8294. Kapolcs, Kossuth u,35. képviseli: Hegedüs
Ágnes üg;ruezető (adószám: 24860248-2-19, cgi: 19-09-517015 számlaszám: l1712073-
20002255,)mint kérelmező kőzöít alulírott napon és helyen, alábbi feltételek mellett:

1./ Kapolcs község Önkormányzata engedélyezi, hogy - közterület -használati engedély mellékletét
képező - közterületeket 201 5. július 20{ó| 2015 , augusztus 2-ig kérelme ző igénybe vegye a
Művészetek Völgye Fesáivál megrendezése céljából.

2./Kérelmező a felsorolt köáerületek után a köáerület-használati díjat köteles fizetnek, melynek
összege: nettó 1.876,840.-ft. azazEgymlllió-nyolcszáz-hefrenhatezer-nyolcszáznegyven
forint. Fizetési hatráridő: I. részletet: 938,420.-ft-ot azazKilencszáz-harminc-nyolcezer-
négyszázhűsz forintot 2015. auguszfus 3l-ig,II. részletet 938.420.-ft-otazazKllencszáz-

harminc-nyo|cezer-négyszéahűsz forintot 2015. október 20-ig köteles bérlő bérbeadónak
megfizetni, a 73200017-10000324 számlaszámra.

3,/ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulahhoz, hory kérelmező a
közterületeket bérbeadás útján hasznosítsa, a fesztivál sikeres lebonyolítása érdekében.

4.1 Kérelmező tudomásul veszi, hogy a köáerület használat során keletkezett hulladék tárolásáról,
elhelyezéséről saját maga köteles gondoskodni.

S./Amennyiben kérelme ző aközteriletet, vary annak bármely alkotórészét ,tartozékát megrongálja
engedélyező a kérelmező költségére intézkedik a helyreállításra. A jelen szerződés nem mentesíti
kérelmezőt más szükséges hatósági vagy egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

6./ Jelen bérleti szerződés megkötésére a212008,(YII.25.)önkormányzati rendelet, és képviselő-
testület 5 3 /2 0 1 5 . (VII. 2, )Ökt. sz. határ ozata alapján kerül sor.

7./ Felek jelen engedélyt elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helyben hagyólag 3
eredeti példányban aláírják.

Kapolcs, 201 5. július 20.

Göntér Gyula
engedélyező

Hegedűs Agnes
kérelmező



Száma: 3107-312015.

Bérleti szerződés

mely létrejött egyrészről Kapolcs község Önkormányzata 8294, Kapolcs, Kossuth 1.62. , képviseli:
Göntér Gyula polgármester (adőszétm: 15427865-I-19, szátmlaszám:73200017-10000324,)mint

bérbeadó,

másrészről Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 8294. Kapolcs, Kossuth u,35, képviseli: Hegedüs

Ágnes igyvezető (adószám: 24860248-2-19, cgi: 19-09-5170l5 számlaszám: lI712073-
20002255,)mint bérbevevő között alulírott napon és helyen, alábbi fe|tételek mellett:

1./ Kapolcs község Önkormányzatabérbe adja - bérleti szerződés mellékletét képező -
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségeket 2015. július 20-tól2015. augusztus2-ig Művészetek
Völgye Fesztivál megrendezése céljából bérbevevőnek.

2,|Bérbeadő a felsorolt ingatlanok után a bérleti díjat nettó 1 ,123.160.-ft . azazEgymilliő-
egyszáz-huszonháromezer-egyszázhatvan forintban határozta meg, mely tartalmazzaarezsi
költséget. Fizetési határidő: I. részlet: 561.580.-ft. azazÖtszázhatvanegyezerötszáznyolcvan
forint 20i5. augusztus 31-ig, IL részlet: 561.580.-ft. azazÖtszénhatvanegyezer-ötszáznyolcvan
forint 201 5. október 20-ig köteles bérlő bérbeadónak megfizetni, a 73200017 -10000324
számlaszámra.

3./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy bérlö az bérleményt
további bérbeadás útján hasznosítsa, a fesáivál sikeres lebonyolítása érdekében.

4.1 Jelenbérleti szeruődés megkötésére al4l20l2.(Y.31.)önkormányzati rendelet, és képviselő-
testület 5 4 l 20 15 . (VII. 2. )Ökt .sz. határ ozata alapján kerül sor.

5./ Jelen szerződésben nem szabályozotí kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

6,/ Felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helyben hagyólag 3 eredeti
példányban aláírják.

Kapolcs, 2015. július 20.

Göntér Gyula
bérbeadó

Hegedűs Ágíres
bérbevevő

Tanuk:Név: . lakcím:


