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13 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Az ülés helve: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Jelen vannak:
Márvány Gyuláné polgármester
Orsós János alpolgármester
Mohos Attila képviselő
Szabó István képviselő
TóthAttila képviselő

Tanácskozási ioggal ielen van:

Takács Lászlőné jegyző
Mártalstván Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet

elnöke, Fesztivál vezetője
Jakab Natália Művészetek Völgye Nonprofit Kft ügyvezetője
Hegedüs Ágnes Művészetek Völgye Nonproíit Kft. üglvezetője

Jeevzőköuw hitelesítők:

Mohos Attila képviselő
TóthAttila képviselő

Jewzőkönylryezető:

Takács Lászlőné jegyző

Márvánv Gvuláné polgármester köszöntette a jegyzőt, képviselőket, a fesztivál vezetőjét, a
Kft. ügyvezetőit. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen yan, a
testület határozatképes. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont
tér gy alásával értsenek e gyet, azt fo gadják el,
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mohos Attila és Tóth Attila képviselőt javasolta.

Kapolcs község önkormányzataképviselő-testületehatélrozathozatal nélkül, egyhangúlag 5
lgen szav azattal elfo ga dta az alábbi :

NAPIRE ND E T 1./MűvészetekVölgye Fesztivál által igénybeveendő nemlakás céljára
szol gáló helyisé gek, közterületek bérbea dásár a benyúj tott
p ály éaatok e lb írálás a.

Előadó: Márvány Gyuláné
polgármester



Napirend:

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a pályazatnál nem jutottak dúlőre, a
Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 4500 e Ft-ot a Motorosbomrha.hu Kft. 5500 e Ft-ot
ajránlott bérleti díjként. A pályázati kiírásnál volt egy kis gond, a parkoltatási területeket a
helyi vagyonrendelet alapján nem kellett volna bevenni a páIyazati felhívása, a Művészeti
Napok rendezvénysorozat helyett Művészeti Napok Fesztivál a helyes megfogalmazás.

Levélváltások történtek, Fehéri Jenő ügyvédje dr. Molnár György megfenyegette az
önkormányzatot. Időközben megáIlapítást nyert, hogy a Fehéri Jenő érdekeltségi körébe
tartoző Motorosbomrha .hu Kft ellen 2012, őta végrehajtási eljárás van folyamatban, a
cégadatok szerint az APEH. Veszprém Megyei Igazgatősága kezdeményezésére, kétes, hogy a

beígért összeget meg tudja ftzetni. A pénzügyi mutatóin is az látszik, hogy magas az

eladósodás mértéke.

Márta István fesztivál vezetője köszönte, hogy meghíl,ták a testületi ülésre és elmondhatják,
hogy milyen problémákkal állnak szembe. Először is bemutatta a Művészetek Völgye
Nonprofit Kft. két igyvezetőjét Jakab Natáliát és Hegedüs Ágnest, Ő pedig a fesztiváI
vezetője. Az a kérésük, hogy a Motorosbomrha.hu Kft. ne jtijjcin a fesztívál területére
parkoltatni, mivel az elmúl évben károkat okozott a fesztiválnak, A parkoltató cég

képviselőjének előző évi viselkedése több embert megbotránkoztatott. Felajánlottiák, hogy
megszervezik a parkoltatást, hogy elkerüljék az elmúlt évi minősítetlen hangnemet. Tudjrák,

bogy az önkormányzat is nehéz helyzetbe van, de a fesztivál szervezője nem tud több bérleti
díjat adni, mint 4500 e Ft. A parkoltatást nem kötelező kiími. Attól, hogy az ügyvéd fenyegeti
az önkormányzatot, nem kell megijedni, ezért a levélért fel lehet jelenteni.

Tóth Attila képviselő elmondta, hogy a pályéaati felhívásba azért írták bele, hogy
elsőbbséget éIvez a program szervezője, mivel az önkormányzatnak szi,iksége van a

programokra, és az ingatlanokat részükre kívánják kiadni. Igaz, hogy a másik pályáző egy
millió forinttal többet ajén|ott, de nem volt megnyerő a modoruk. Időközben kiderült, hogy
az ígért összeg fedezete nem is biztosított, mivel veszteséges a cég. A cégkivonat alapján nem
is szerepel a tevékenységi körükben a parkoltatás. Problémát jelent, hogy Ő még itt lesz a

területen, mivel magánszemélyek területét kivette parkoltatás célj ából.

Jakab Natália ügyvezető elmondta, hogy január óta folyamatosan érdeklődnek a parkolásról,

1ll. a tavalyi viselkedésével kapcsolatban, és kifejezték reményüket az ide látogatók, hogy
remélhetőleg nem Ő végzi a parkoltatást.

Márta István fesztivál vezető aztkérdezte, hogy mi a megoldás?

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy észrevették, hogy probléma van a kiírt
pályazattal, a vagyonrendelet alapján nem kellett volna kiírni a nyilvános pályénatot. Az
önkormányzati területek közül a parkolás céljára szolgáló területeket sima bérbeadással, vagy
meghívás o s elj árás keretében haszno síthatj ák.

Javasolta a fentiekben részletezettek miatt pontatlan pály azat érvénytelenítését.
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Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartőzkodás nélkül meghozták az alábbi:

62l2014.NII.3.)Okt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormrányzat

vagyonaról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabáIyairől szóló

I4|20I2.(Y.3I.) önkormányzati rendelet alapján a Művészeti Napok

rendezvénysorozat idejére 2014. július 25-tőI 2014. augusztus 3-ig terjedő

időszakra a tulajdonát képező ingatlanok, nem lakás céljara szolgálő

helyiségek, közterületek bérbeadására 2014. június 12. napján közzétett

páIyazati kiírást annak pontatlansága miatt érvényteleníti, és a nem parkolás

céljfua szolgáIő ingatlanok vonatkozás ébari. uj, nyilvános pályánatot ír ki.

Márvány Gyuláné polgármester javasolj a a páIyázatot úgy kiírni, hogy csak a nem lakás

céljára szolgáló helyiségeket, és azonközterületeket hirdessék meg, amelyeket kereskedelemi,

vendéglátási célra hasznosítanak. Ismertette a pályéaati kiírást. Javasolta, hogy a páIyáaatí

felhívásban feltételként írjak be a nullás adőigazolás, cégegyzékbejegyzéséról szóló okirat,

valamint az aléít ási címpéldány becs atolását.

Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszavazaí és tartőzkodás nélkül

meghozta az alábbi:

63l2014.Nll3.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs község Onkormány zata Képviselő-testülete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdáIkodás egyes
szabályairől szóló l4l20I2,(Y.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a
alapján az önkormányzat a tulajdonában lévő nem lakás céIlárő
szolgáló helyiségeket, továbbá kereskedelmi és vendéglátó
ideiglenes jellegű építmények elhelyezésére szolgálő területeket
nyilvrános pá|yázati felhívás keretében a legkedvezőbb bérleíi díjat
ajarlő tészére bérbe adja a Művészetek Völgye Fesztivál idejére
2014. július 25-tőI 2014. augusztus 3-ig, a mellékelt pályazati
felhívás alapjrán.

Minimális bérleti díj : 3.000.000.-ft .

Bérlő a bérleti díj felét 1,500.000.-ft-ot 2014. július 3I- ig, a
fennmaradó 1.500.000.-ft-ot 2014. november 30-ig köteles az
önkormányz at számlájar a átutalni.
Olyan gazdáIkodő páIyázhat, amelynek a jelen páIyazat kiírásának
napján a tevékenyégi körébe beletartoznak az alábbi tevékenységek:
Előadó művészetet kiegészítő tevékenység, Alkotóművészet,
Művészeti létesítmények működtetése, Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
A pályénaton nem vehet részt olyan gazdálkodő, amelynek a
pályázat kiírásának napján köztartozása yan és/ vagy végrehajtási
eljarás folyik ellene.
A pály ázat benyúj tásának határidej e. 20 l 4. j úlius 9.



Képviselő-testület fe|batalmazza a polgármestert a pályáaati
hirdetmény kö zzétételér e.

Képviselő-te stület e gyidej űle g vis szavonj a 49 l 20 l 4 .(YI. 4. ) Ökt. sz.,
57 l20 I 4.(VI. 1 1 .)Ökt. s z. határozatát,

Felelős : Mrárvány Gyuláné
polgármester

Határidő : 20 I 4. j úlius 20.

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy dr. Bérces Lászlő ügyvéd, aki az

önkormányzatot képviseli munkaügyi perben felajánlotta, hogy jogi tanácsot ad, javasolta,

hogy holnap 12,30 órakor ismét tartsanak egy testületi ülést és d<lntsék el, milyen formában

adjak ki a területeket parkoltatás céljara.

Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 14, 15 perckor bezárta.
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