
Kapolcs község Onkormányzata Kópviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.

Szám:344-1ll20l4' 
Jegyző könyv

Készült: Kapolcs község ÖnkormányzataKépvíselő-testülete2}l4.július 4-én (pénteken)
13 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

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

Jelen vannak:
Máwány Gyuláné polgármester
Orsós János alpolgármester
Mohos Attila képviselő
Szabő István képviselő
TóthAttila képviselő

Tanácskozási ioeeal ielen van:

Takács Lászlőné jegyző
dr.Bérczes LászIő ügyvéd

Jeeyzőkönw hitelesítők:

Orsós János alpolgármester
Szabó István képviselő

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

Márvány Gvuláné poleármester köszöntette a jegyzőt, képviselőket, dr.Bérczes Lászlő
ügyvédet. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen .van) a testület
határozatképes. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont
targyalásával értsenek egyet, azt fogadják eL

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós János alpolgármestert, és Szabó István képviselőt javasolta.

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkűl, egyhangúlag 5
igen szavazattal elfogadta az alábbi:

NAPIRENDET:|.lMúvészetekVölgyeFesztivállebonyolításáúlozönkormányzati
ingatlanok hasznosítása parkolás céIjáből.

Előadó: Mrárvány Gyuláné
polgármester
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Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonát képező azon

ingatlanókat, u*.ty.t 
-r.* tartoztak a helyi vagyornendelet hatáIya aIá, azokat aZ

oniormanyzat me[hivásos pályázati felhivás keretében hasznosíthatja. Javasolta, hogY a

páIyázatoi a Művészetek Vo-lgye Nonprofit Kft. Kapolcs, Kossuth u.35. és a Kerekfenyves

krt. ruti*dörögd,pet őfi u.7.iz. részére küldjék meg. Parkoltatás céljábÓl hasznosíthatÓ:

aszfaltos futball pályall6hrsz,0178. hrsz. (Komlókertttel szemben lévő terulet), 104 hrsz-u

köáerület kijelöli része (temető utca,) nyomda udvar, tires lakótelkek. Minimális bérleti díjat

1 . 5 00. 000. -ft -ban j avasolta megh atározni.
I smertette a halát o zati, j avas latot, valamint a p á|y ázati fe lhívást.

Kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslatta|kézfeltartással jelezze,

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazatta| meghozta az alábbi

64l2014.(Yll.4.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

kapolcs község Önkormányzata képviselő-testülete úgy hatfuozott, hogy a

nemzeti vagyonról szőIő 201L évi CXCVI. törvényben megfogalmazott

alapelvek érvényesülése érdekében új pályázati eljarást folytat le a parkolás

célj ából haszno sítható területek bérbe adásár a vonatkozólag.

A Művészetek Völgye Fesztivál idejére z}I{.július 25_tőI2014. augusztus 3_

ig terjedő időszűa a jelen ltatározat mellékletében tételesen felsorolt

frrmía, céljára hasznoiítható közterületek bérletét meghívásos pályázati

rrtt ira, kerótében kívánja versenyeztetni, azzal, hogy a jelen határozatban

megjelölt, ajánlattételre ielhívouak koziil azonos ajénlati tartalom mellett a

legÉdvezőuu 1t"g*ugasabb) bérleti díjat ajánlő gazdálkodőval köt bérleti

szerződést,

A következő gazdáIkodóktól kér ajánlatot:

a) Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(8294 Kapolcs, Kossuth utca 35.)

b) Kerekfenyves Kft. (S295 Taliándörögd,Petőfi l$ca7,)

Képviselő-testülete a minimálisan ajánlható bérleti díjat 1-500.000. forintban

I,ntározza meg, mely a rezsiköltségeket is tartalmazza, azzal, hogy annak

megfizetés" Égr"ti.ib két egyenlő részletben teljesíthető, melynek első

résZlete 2)14.1,itirr. 31-ig, Áig második részlete 2014. november 30_ig

esedékes,

Képviselő_testület apályénatifelhívást jőváhagyja, és felkéri a polgármestert,

hogy azta gazdáIkodóknak küldje meg,

P áIy azatok benyúj tásanak határidej ét 20 I 4. július 9. 1 6. 00 &ában határozza

^"g, 
u, eddig az Ídőportig beérkeze tt páIy azatokat 20 I 4. j úlius 1 0-én bíráIja

el.
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Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályazatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Felelős : Márvany Gyuláné
polgármester

Határidő: 20l4július 20.

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a képviselők megjelentését, és az ilést 14

órakor bezáfta.
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