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Takács Lászlőné 1egyző

Márvánv Gyuláné polgármester köszöntette a jegyzőt, képviselőket, páIyazőt és

képviselőit. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 fo jelen van, a testület

határozatképes. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont

tír gy alás ával ért s enek e gyet, azt f o gad1 ák el.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós János alpolgármestert és Szabó István képviselőt javasolta.

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testületehatérozathozatal nélkül, egyhangúlag 5

igen szavazattal elfogadta az alábbi:

NAp I R E N D E T 7.1Művészeti Napok rendezvény által igénybeveendő nem lakás céIjára
szolgáIő helyi sé gek, kö zterületek bérbe adására benyúj tott
p ály ázatok e lb írál ása.

Előadó : Mérv ány Gyuláné
polgármester
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Nanirend:

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a képviselŐ-testÜlet által kiírt páIyánatra

két pályázat érkezet|. Egyik a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. Kapolcs, Kossuth u.35. a

masit á Motorosbonuháfiu Kft. Királyszentistván, Kossuth u.4. A Motorosborruha.hu Kft.

páIyénata nem került felbontásra, a páIyáuő kérésére, azt a kéPviselők jelenlétében

ielÚontotta. Apá|yázatkét borítékba került elhelyezésre. Ismertette a Motorosbor. uha.hu Kft.

ajánlatát, mety s5oo e ft. Vállalta, hogy a bérleti díj felét 2.150 e ft-ot 2014. július 31-ig, a

fónnmarad ő 2.7 50 e ft-ot pedig 2014 . november 3 0-ig átutalj a az önkorm ányzat szám|ájára. A
Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 4500 e ft-ot a meghirdetett összeget ajánlotta fel. Kérte a

képviselők, é s j elenlév ők hozzászőlását.

Fehéri Jenő elmondta, hogy az elműiit évben Őkvégezték a parkoltatást, a pénzt befizették,

magánterületeket is hasznosítottak. Egyéb önkormányzati terültek hasznosítása elmaradt, a

ror§ami rend miatt. A parkolót szeretnék üzemeltetni, de ha egybe adják ki a területeket, azok

hasznosítását is vállalják.

dr. Molnár György üglvéd felhíl.ta az önkormányzat figyelmét, hogy a vagyonrendelet

alapjána legkedvezőbb iján\atot adónak kell kiadni a területeket.

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy előnyt éIvez aművészeti napok szervezője,

mivel 2014, februái rs-an kötöttek egy közszolgáItatási szerződést a MŰvészetek VÖlgye

Nonprofit Kft.-vel, akik nem csak a 10 napban, hanem egész évben közreműködnek Kapolcs

kulturáli s életében, rendezvény ek szerv ezésében.

dr. Molnár György ügyvéd kérdezte a képviselőket, ha ügyfele 50 millió forintot ajanl akkor

is a másik pályazőnak adják bérbe azingatlanokat?

Tóth Attila képviselő kérdezte, hogy a Motorosborruha. kft. tud-e kulturális programokat

szeruezni?

Fehéri Jenő elmondta, hogy Ók ne- kívánják megszervezni a programokat, Ők csak a

parkoltatást szeretnék ellátni.

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a Nonprofit Kft-nek szüksége van a VIP.

parkolóra a focipályát szeretnék eíTe a célra használni,

dr. Molnár György ügyvéd kérdezte, hogy miért nem lehetetíIeválasztani a parkolÓ terÜletét,

valamint a nem lakás céljára szolgáIő helyiségek, közterületekpályáztatását?

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy előző évben Így hirdették meg, de sok

probléma volt a parkoltatássa]^, ez a fesztiválon csapódott le.

Bacskai Attila elmondta, hogy a Nonprofit Kft. már január 24-én felhívást tett kÖzzé az

árusoknak az önkorm ényzatiterületekre, az önkormányzatkésőbb hirdette meg a bérbeadást.

Márvány Gyutáné polgármester véleménye szerint a felhívás az előző évre szólt.

Tóth Attila képviselő javasolta, hogy folytassanak |e egyeztetést a Kft. és Motorosborruha

kft. és önkormányzatközött. El tudja képzelni, hogy meg tudnak egyeznl



Mohos Attila képviselő elmondta, hogy mindig gond volt a parkoltatással, a VIP. vendégek

kapnak egy völgy bilétát, de a parkoltató nem engedi át azt a helyet ami fizetős, állandó

probléma volt.

Fehéri Jenő véleménye szerint neki az önkormányzatta| kell egyeztetni, nem a Kft-vel.
Tavaly azért volt probléma mivel a házhelyeken az árusok parkoltak. A VIP. parkolő azért

van, hogy a művészeknek legyen hol megállani,

Márvány Gyuláné polgármester javasolta, hogy július 3-án csütörtökön 13 órakor
folytassanak le egy egyeztetést.

orsós János alpolgármester véleménye szerint ha megbontják a parkoltatást és egyéb

területek bérleti díját, akkor aparkoltatás díja 2 millió forint.

Fehéri Jenő a VIP. parkoló költségét is meg kell fizetni , ezkb.500 e ft.

Mohos Attila képviselő ha leveszik ezt az összeget annyit fizet mind tavaly.

Fehéri Jenő elmondta, ha meg tudnak egyezn| visszalépteti apáIyézatát.

Baracskai Attita véleménye szerint nem kell űj páIyázatot kiírni, ha meg tudnak egyezni.

Mohos Attita képviselő elmondta, hogy nekik a lakosság érdekét kell képviselni, fontos az,

hogy legyen a művészeti napok, a falu lakosságának bevételt jelent. A rendezvénynek

zökkenőmentesen kell lebonyolódni.

Márvány Gyuláné polgármester javasolta, hogy halasszák el a döntést, július 3-an 13 órakor

folytassanak le egyeztető tárgya|ást, azt követően döntsenek a pályénatokról. Képviselők a
javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 5 igen szavazattal. ellenszavazat éstartőzkodás nélkül

meghozták az aléhbi:

59t201,4.(Yl.30.1Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs község Önkormán yzata Képviselő-testülete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdáIkodás egyes

szabá|yairől szóló I4:20I2.(Y.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a
alapján az önkormányzat a tulajdonában lévő nem lakás céljárő
szolgálő helyi sé gek, közterületek bérbeadására benyúj tott pály ázatok
eredményhirdetését elhalasztja, egyeztetési tárgyalást túz ki 2014.
július 3-á;n 13 órára és azt követően dönt apályázatokrő|.

Márvány Gyutáné polgármester elmondta, külön pályázattal kiírt helyiségekre, illetve

kertre Őgy pályázat érkezett Szita Zo\tán egyéni váIlalkoző a fodrász üzlet melletti kerlet

szeretné bérelni langalló, spirálburgonya és üdítő ital árusítása céljábÓl, Javasolta a terÜletet

részére kiadni, és 100.000.-ft. összegű bérleti díjat megállapítani.

Képviselők egyetértettek a javaslattal és egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélktil meghozták az alábbi:
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60l20l4.(Yl.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete Szita Zoltán
egyéni vállalkoző Ajka, Dobó Katica u.1 19.sz.alaltti lakos pályázatát
elfogadja, és bérbe adja az önkormányzat tulajdonátképező Kapolcs,
Kossuth u.32.sz. 455 llrsz. alatt lévő fodrászilzlet kertjét langalló,
spirálburgonya és üdítő italok árusítása céljából

Bórleti díj at : 1 00. 000. -ft -ban határozzák meg.

Fizetési határidő: Bérleti szerződés aláírását követően , legkésőbb
2014.július 25-íg. köteles bérlő a bérleti díjat megfizetni.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szer ződés me gköté sére.

Felelős: Márvány Gyuláné
polgármester

Hataridő: 2013.július 25.

Márvány Gyuláné polgármester j avasolta a fodrász izletre, tűzo|tő szertát garéasra, és

posta épületére kiírt pályázat hataridejét 2014.július 15-ig meghosszabbítani, mivel nem

érkezett páIyazat.

Képviselők ajavaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazatés

tartőzkodás nélkül meghozták az alá.l:bi:

61t2014.(Vl.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az

önkormányzat tulaj don át képező fo drász ijLzlet, tíJzoltő szettár gar ázs

és posta épület bérbeadására vonatkozó pályazat benyújtási

határidej ét 20 I 4. j úlius 1 5 -ig me ghosszabbítj a.

P áIy ázati kiírás e gyéb feltételei változatlanok.

Képvi selő-te stület utasítj a a pol gárme stert, a p ály ázati hirdetmény

kőzzétételéről gondo sko dj on.

Felelős: Márvány Gyuláné
polgármester

Hataridő: 2014.július 7.



Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 18

órakor bezárta.

k.m.f.t.
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