
 

 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

2015. július 2-án tartandó ülésére 

Tárgy: Művészetek Völgye Fesztivál idején hasznosítandó közterületek,  

                              nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 

                Előadó: Göntér Gyula polgármester  

      Előterjesztést készítette: Takács Lászlóné jegyző  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

2015. július 24-től 2015. augusztus 2-ig kerül sor a 25. Művészetek Völgye Fesztivál 

rendezvényre  a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 8294. Kapolcs, Kossuth u.35.sz. 

lebonyolításában. A szervezőkkel a rendezvény lebonyolítására Tartós Együttműködési 

Megállapodást kötöttünk, melyben rögzítettük az általuk igénybe veendő közterületeket, nem 

lakás céljára szolgáló helyiségeket.  

Az önkormányzat tulajdonát képező közterületeket a közterületek használatáról és a 

közterületek rendjéről szóló 2/2008.(VII.25.)önkormányzati rendelete alapján adhatja  bérbe, 

közterület használatáért díjat kell fizetni, melyet az 1. melléklet szabályoz. A melléklet g.) 

pontja alapján a díj mértéke: 20.-ft/n2/nap. A szervezők 9703 négyzetméter területet kívánnak 

igénybe venni, 14 napon keresztül, ami 2.716.840.-ft.  

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról  az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 14/2012.(V.31.)önkormányzati rendelet 

rendelkezik. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja: 283.160.-ft. 

Javasolta az alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 

Kapolcs, 2015. június 25.  

 

       Göntér Gyula 

       polgármester  

 

………/2015. (VII. 2.) Ök határozat t e r v e z e t  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 25. Művészetek Völgye Fesztivál 

lebonyolítása érdekében a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 

2/2008.(VII.25.)önkormányzati rendelete alapján lehet bérbe adja -2015. 07.20-2015.08.03-ig 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületeket – határozat mellékletét képező kérelem 

alapján  – a Művészetek Völgye Nonprofit Kft.8294. Kapolcs, Kossuth u.35. részére. 

Képviselő-testület a közterület-használati díjat a rendelet 1 melléklet g.) pontja alapján 

2.716.840.-ft-ban állapítja meg. Közterület-használati díj két részletben kerül kifizetésre: 

I. részlet 1.358.420.-ft 2015. augusztus 31-ig. 

II. részlet 1.358.420.-ft.2015. október 20-ig. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  szerződés megkötésére.  

Felelős: Göntér  Gyula polgármester  

Határidő: 2014. július 10. 
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………/2015. (VII. 2.) Ök határozat t e r v e z e t  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 25. Művészetek Völgye Fesztivál 

lebonyolítása érdekében a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

14/2012.(V.31.)önkormányzati rendelet alapján  bérbe adja -2015. 07.20-2015.08.03-ig az  – 

határozat mellékletét képező kérelem alapján  – a Művészetek Völgye Nonprofit Kft.8294. 

Kapolcs, Kossuth u.35. részére. 

Képviselő-testület a bérleti díjat 283.160.-ft-ban állapítja meg. A bérleti  díj két részletben 

kerül kifizetésre: 

I. részlet 141.580.-ft 2015. augusztus 31-ig. 

II. részlet 141.580-ft .2015. október 20-ig. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  szerződés megkötésére.  

Felelős: Göntér  Gyula polgármester  

Határidő: 2014. július 10. 

 


