
…./2019. (VII. 11.) Ökt. számú határozatot 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művészetek 

 Völgye Fesztivál idejére -2019. július 19-től-2019. július 28-ig a  

 határozat mellékletét képező forgalmi rend változást elfogadja. 

 

   A forgalmi rend változás 2019. július 18-án 17.00 órától lép hatályba. 

 

   Tájékoztató táblák kihelyezésére is sor kerül. 

 

   A lakosságot a helyben szokásos módon (honlapon, hirdetőtáblán) 

   tájékoztatni kell a változásról. 

 

  Felelős: Márvány Péter polgármester 

  Határidő: 2019. július 18. 
 

 

…../2019. (VII. 11.) Ökt. számú határozatot 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kapolcs, Kossuth 

u. 33. szám alatt lévő WC-k üzemeltetésével Fekete Gyula Ottóné 

Kapolcs, Petőfi u. 8. szám alatti lakost bízza meg a Művészeti Napok 

rendezvény idejére 2019. július 19-2019. július 28-ig. 

  

  Az alkalmazás megbízási szerződés alapján történik. 

                                    Megbízási díj összege nettó 60.000.-Ft, plusz forgalom után  

  nyugták számát figyelembe véve 10,- Ft/fő. 

     

  Megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

  Felelős: Márvány Péter polgármester 

  Határidő: 2019. július 19. 

 

…../2019. (VII. 11.) Ökt. számú határozatot 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kapolcs, Kossuth 

u. 62. szám alatt lévő WC-k üzemeltetésével Szabó Istvánné Kapolcs, 

Petőfi u. 12. szám alatti lakost bízza meg a Művészeti Napok 

rendezvény idejére 2019. július 19-2019. július 28-ig. 

  

  Az alkalmazás megbízási szerződés alapján történik. 

                                    Megbízási díj összege nettó 60.000.-Ft, plusz forgalom után  

  nyugták számát figyelembe véve 10,- Ft/fő. 

     

  Megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

  Felelős: Márvány Péter polgármester 

 

  Határidő: 2019. július 19. 



…../2019. (VII. 11.) Ökt. számú határozatot 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művészetek 

Völgye fesztivál idejére – 2019. július 19-2019. július 28-ig a volt posta 

épületet  bérbe adja. A bérleti díj napi összege 3.500,-Ft/fő.  

 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Márvány Péter polgármester 

Határidő: 2019. július 19. 

 

…../2019. (VII. 11.) Ökt. számú határozatot 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában 

lévő Kapolcs, Petőfi u. 39. szám alatt lévő - volt tornaterem épületet-a 

Művészetek Völgye idejére-2019. július 19-2019. július 28-ig bérbe 

adja a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete -8300. 

Veszprém, Szigethy József u. 10- részére.   

A bérleti díj összege 50.000,-Ft. 

 

   Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés  

                                   aláírására. 

 

   Márvány Péter polgármester 

   Határidő: 2019. július 19. 

 

 

…/2019. (VII. 11.) Ökt. számú határozatot 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testület a Művészetek 

Völgye Fesztivál ideje alatt 2019. július 19-2019. július 28. a Kapolcs, 

Kossuth u. 33. szám alatt lévő volt alsó iskolaépületben lévő 

iskolamúzeum nyitvatartási ideje alatt a kiállítás felügyeletével Fekete 

Ildikó Valéria Kapolcs, Petőfi u. 61. szám alatti lakost bízza meg. 

A megbízási díj összege nettó 40.000,-Ft 

 

Megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Márvány Péter polgármester 

Határidő: 2019. július 19. 

 

 
 


