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Márvánv Gyuláné poleármester köszöntette

a

jegyzőt, ké pviselőket, Megállapí totta, hogy a

ndaz5fője1envan,atestü1ethatározalké pes'Ké rtea

é rtsenek egYet, azt
ké p-viselőket, hogy a meghí vóban szereplő napirendi pontok tárgya\ásával
fogadják el.
r"iy"ot t ,ryv hitelesí tőnek Szabó István é s Tóth Attila ké pviselőket javasolta.

Kapolcs közsé g önkormányzata ké pviselő-testületehatározathozata|
igen szavazattal elfogadta az alábbi:
NApIRE NDE

T

1./

né lkÜl, egYhangÚlag

5

Művé szeti Napok rendezvé ny idejé re közterÜletek bé rbeadása,
páIyázat kií rása.
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester

2.1

Yegyes, aktuális ügyek,

Előadó: Márvány Gyuláné polgarmester

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy Virágh János vállalkozó ké rte, hogy
napirend előu tájé koztathassa a ké pviselőket a közterületek bé rbeadására vonatkozó
javaslatát.

2

Virágh János vállalkozó köszöntötte a ké pviselőket. Elmondta, hogy elmú lt 5 é vben parkolót
üzemeltetett Kapolcson a Művé szeti Napok alatt. Van saját területe, van amit bé rbe vett, Több
kapolcsi lakos megkereste é s felajánlotta ingatlanát parkoltatás cé ljából, ki is bé relte ezeket a
területeket. Minden é vben pályázott az önkormányzat áItalkií rt parkoltatásra, de nem nyeft.
Ötlete lenne, hogy tudná hasznosí tani az önkormányzat a közterületeket. Tudomása szerint a
nyertes pályázó nem fizette ki a magánszemé lyeket. Ké ri, hogy az önkormányzat ne í rjon ki
pályázatot, maradjon az önkormányzat a hasznosí tó, é s adja ki alvállalkozásba, Ő kiveszi 5050 %-os ré szesedé ssel.Lebonyolí tja a parkoltatást, látja, hogy mik a problé mák. Az ide
látogatók a központba szeretné nek leparkolni, erre megfelelő a nyomda udvara, a temető
utcájat egyirányú vá kell tenni, a foci pá|ya VIP. terület. Kialakí tottak egy rendszert,
információt adnak az ide látogatóknak. Napi jegyet árulnának 1000.-ft.-é rt, 17 őra után 500,ft. lenne a parkolási dlj. A tárgyi , szemólyi felté telek adottak. Elmondta, hogy Kapolcsról
származik szülei, nagyszülei itt é ltek, neki fontos hogy a parkoltatás rendezetten menjen.
Ké rte a ké pviselők tegyé k fel ké rdé seiket,é szrevé teleiket az elhangzottakkal kapcsolatban.

Tóth Attila ké pviselő ké rdezte a jegyzőt, hogy lehet-e bé rbe adni a területeket pályázat
kií rása né lkül?

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy a vagyonrendelet kimondja, hogy az önkormányzat
tulajdonában lé vő ingatlanokat pályázat űtján hasznosí thatja, a legkedvezőbb bé rleti dí jat
ajánló té szé teadhatja bé rbe.

Mohos Attila ké pviselő ké rdezte, Virágh János vá|lalkozőt, ha a páIyázaí ktí rására kerül sor
akkor nem pályázik?

Virágh János vállalkozó elmondta, hogy eddig is páIyázott, de 50.000.-ft.-os elté ré svolt az
elfogadott pályázat é s az Ő pályazataközött.
Tóth Attila ké pviselő ké rdezte,hogy az önkormányzatré szé től kinek kellene bele folyni az
elszámolásba, az 50-50 7o-os napi elszámolást hogy é rti?

Virágh János vállalkozó elmondta, hogy a nyugta ké pezné az elszámolást, a kiadás-bevé tel
fele-fele arányban oszlana meg. Nem tudja, hogy az önkormányzat rendelkezik-e
forgalomirányí tó táblákkal, Ajkán kedvező összegé rt elké szí tik.
Tóth Attila ké pviselő elmondta, hogy a vállalkozó biztos ké szí tettüzleti tervet, mi az az
összeg amit lehet ké rni a parkoltatásé rt?

Virágh János vállalkozó elmondta, hogy a 10 nap alatt 200 ezer ember fordul meg a
települé sen, az elmú lt 2 é vben lehet, hogy kevesebb, de az idei programokat látva,
elké pzelhető, hogy növekszik a vendé gek száma. Az 50 oÁ mé rté kűdí j biztosan van akkor
összeg, amit eddig az önkormányzatpályázat

során beszedett.

Tóth Attila ké pviselő vé lemé nyeszerint először a salát területeit hasznosí taná, utána az
önkormányzati

területeket.

először az önkormányzati területeket
Virágh János vállalkozó elmondta, hogy
hasznosí taná, utána a külső parkolókat, hisz a vendé gek a központban szeretnek parkolni.
Vé lemé nye szerint az önkormányzat megteheti azt, hogy a kedvezőbb ajánlatot fogadja el,
mé g ha kevesebb is a pé nz.
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Mohos Attita ké pviselő ké rdezte, hogy van-e olyan amagánszemé lyek között aki nem adta ki
ré szé rea területet? Lehet egy szempont, hogy az önkormányzat annak adja a területet,
akiknek a lakosság adta.

Virágh János vállalkozó elmondta, hogy Ő senkit nem keresett meg" Őt keresté k meg, hogy
vegye bé rbe a területüket.

Márvány Gyuláné polgármester

me gkös zönte Y trágh Jáno s

Virágh János váIlalkoző a helyisé get 16,40 perckor elhagyta.

1./Napirend:
Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy azé rt jöttek össze, hogy eldöntsé k, hogy
hasznosí tsák az önkormányzati területeket a művé szeti napok alatt. Elöljárőban elmondta,
hogy az egylet alakí tott egy nonproftt szewezetet, akik bonyolí tják arcndezvé nyt. Tettek egy
olyan ajánlatot, hogy az összes területet kivenné k, a parkoltatást is e|vé gezné k,hisz a foci
páIyaterületé t ú gy is Ők hasrrrosí tják VIP. parkolónak. ApáIyázati felhí vást megküldte, ké rte
a ké pviselők vé lemé ny é t, é szr ev é telé t.

Tóth Attila ké pviselőké rdezte, hogy mi van akkor, ha meghirdetik a területeket, é s valaki
tesz egy jobb ajánlatot?

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy ú j szelek fujnak, sok ember munkája

fekszik abban, hogy minden rendbe menjen. Ké zzeI fogható jele, hogy már ké szen vannak az
információs fiizetek. Kevé s aszervezőkpé nze, tavalyról 10 millió forint tartozás halmozódott
fel, amit mé g nem tudnak hogyan fizetlk ki, A pályazati pé nzek nem ú gy alakultak. Ké fié k,
hogy az önkormányzatkedvező összegbenhatározza meg a bé rleti dí jat.
Tóth Attila ké pviselő ké rdezte, hogy mondtak-e valami összeget?

Márvány Gyutáné polgármester elmondta, hogy nem mondtak összeget.
Mohos Attila ké pviselő vé lemé nyeszerint meg kell ké rdezni a lakosságot, mit javasolnak.
Tóth Attila ké pviselő: az egylet mindig kiftzette az összegeí ,
Szabó István ké pviselő ké tdezte, hogy muszáj-e egybe kiadni a területeket?
Mohos Attila ké pviselő 6 millió forint bé rleti dí jat javasoIt meghatározni.

Tóth Attila ké pviselő nem é rtett egyet a lakosság összehí vásával, olyan összeget kell
megállapí tani, amit ki tudnak ftzetn| A tavalyi összeget javasolta megállapí tani.

Orsós János alpolgármester vé lemé nyeszerint legalább akkora bevé telt meg kell haté rozni,
mí nt az elmú lt é vit, jó lenne az összeget megemelni 6 millió forintra.

Márvány Gyuláné polgármester javasolta az

5

Mohos Attila ké pviselő szerint legyen

millió forint plusz rezsi. 5,5 millió forint.

a dí j 5

millió forintot meghatározni.
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Márvány Gyuláné polgármester javasolta, 5) millió forint megállapí tásátrezsivel együtt.
Az összeget ké t ré szletbe javasolta megftzettetni, első ré szletet 2014. jú lius 3I-í g, a második
ré szletet pedig 20I4. november 3O-ig.
Ké rte a ké pviselőket aki egyeté rt a javaslatta|ké zfeltartással jelezze.

Ké pviselő-testület 3 igen,

1

tartózkodás, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi:

49l2014.(Vl.4.)Ökt.sz. h a

tár ozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete

az
gazdálkodás
egyes
önkormányzat vagyonáróI,
szabályairől szóló 14l20I2.(Y.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a
alapján az önkormé nyzat a tulajdonában lé vő nem lakás cé Ijfuő
szolgáló helyisé geket, közterületeket nyilvános pá|yazati felhí vás
kereté ben a legkedvezőbb bé rleti dí jat aján\ő ré szé tebé rbe adja a
Művé szeti Napok rendezvé ny sorozat idejé re 2014. jú lius 25-től
2014, augusztus 3-ig.

a vagyonnal valő

Minimális bé rleti dí j: 5.100,000.-ft, rezsivel együtt. Bé rlő
kiváIasztásánál előnyt é Ivez, aki a művé szeti programokat bí ztosilja.
Bé rlő a bé rleti dí j felé t 2.500.050.-ft-ot 2014. jú lius 31- ig, a
fennmaradó 2.500.050.-ft-ot 2014. november 30-ig köteles az
ö nkorm ány zat számláj ár a áfitalni.

Ké pviselő-testület felhata|mazza

a

polgármesteft

a

páIyázatí

hirdetmé ny kö zzé té telé re .

Felelős: Márvány Gyuláné
polgármester
Határidő: 2014.jú nius 20.

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy nem tart igé nyt a szervező a fodrász
üzletre, a tűzoltő szertár garázsára, valamint a posta é pületé re.Ezeket a helyisé geket az
önkormány zat me ghirdetheti bé rbeadás cé lj ábó 1.
Fodrászüzlet bé rleti dí jára 200. 000. -ft .plusz rezsi összeget

j

avasol me ghatár ozti.

Ké pviselők a javaslattal egyeté rtettek é s egyhangú lag, 5 igen szavazattal meghozták az
alábbi:

50l20t4.(Yl.4.)Ökt.sz. h a t á r o z at o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete

az

önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal valő gazdálkodás egyes
szabáIyaí ről szóló I4|20I2.(Y.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a
a|aplán az önkormányzat a tulajdonában lé vő nem lakás cé Ijárő
szo\gáIő helyisé geket fodrász üzletet - páIyázati felhí vás
kereté ben a legkedvezőbb bé rleti dí jat ajánlő ré szé rebé rbe adja a
Művé szeti Napok rendezvé ny sorozat idejé re 2014. jú lius 25-től
2014. augusztus 3-ig.
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Minimális bé rleti dí j: 200,000.-ft. plusz rezsi.

Bé rlő a bé rleti dí jat 2014. jú lius 15-ig köteles az önkormányzat
számlé ilfua átutalni.

Ké pviselő-testület felhatalmazza

a

polgármestert

a

pályé aati

hirdetmé ny kö zzé té te|é re,

Felelős: Márvány Gyuláné
polgármester
Határidő : 20I 4. jú nius 20.

Márvány Gyuláné polgármester a tűzoltő szertár garázsának bé rleti dí jára 130.000.-ft.
ö s sze get j avaso 1 me ghatár o zn|
Ké pviselők a javaslattal egyeté rtettek é s egyhangú lag, 5 igen szavazattal meghozták az
alábbi:

5tl2014.(Yl.4.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete

az

önkormányzat vagyonáről, a vagyonnal valő gazdálkodás egyes
szabályairől szóló 14l20I2.(Y.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a
alapján az önkormányzat a tulajdonában lé vő nem lakás cé ljáró
szolgáló helyisé geket, - tűzoltő szetltár garázs - páIyázati felhí vás
kereté ben a legkedvezőbb bé rleti dí jat ajánlő té szé rebé rbe adja a
Mú vé szetiNapok rendezvé ny sorozat idejé re 2014, jú lius 25-től
2014. augusztus 3-ig.

Minimális bé rleti dí j : 1 30.000.-ft.

Bé rlő a bé rleti dij 2014, jú lius 15-ig köteles az önkormányzat
számlájé ra átutalni.

Ké pviselő-testület felhatalmazza

a

polgármesteft

a

pályázati

hirdetmé ny kö zzé té te|é re,

Felelős: Márvány Gyuláné
polgármester
Határidő : 20I 4. jú nius 20.

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy az Agenda az é piletből jú nius 15-ig
kiköltözik, ezé rt az is bé rbe adható. A posta é pület első ré szé re,valamint a volt kozmetika
té szre 200.000.-ft.-200,000.-ft. összegű bé rleti dí jat javasolt meghatároznt.

Ké pviselők a javaslattal egyeté rtettek é s egyhangú lag, 5 igen szavazattaL meghozták az
alábbi:
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52l20l4.(Yl.4.)Ökt.sz. h a t á r

oz

at

ot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete

az

önkormányzat vagyonárőI, a vagyonnal valő gazdálkodás egyes
szabáIyairől szóló L4|20I2.(V.31.) önkormányzaí i rendelet 12. §-a
alapján az önkormányzat a tulajdoné ban Ié vő nem lakás cé llnő
szolgáIő helyisé geket, - posta é pület első, é s hátsó ré sze - pálryazati
felhí vás kereté ben a legkedvezőbbbé rleti dí jat ajánló ré szé tebé rbe
adja a Művé szeti Napok rendezvé ny sorozat idejé re 2}I4.jú lius 25tőI 2014. augusztus 3-ig.

Minimális bé rleti dí j helyisé genké nt: 200.000.-ft,
Bé rlő a bé rleti di 2014, jú lius 15-ig köteles az önkormányzat
számlájára átutalni.

Ké pviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

a

páIyé zali

hirdetmé ny kö zzé té telé re .
Felelős : .l/árv ány Gyuláné
polgarmester
Határidő: 2014.jú nius 20.

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy az Agenda általhasznált helyisé get aPápai
van - kibé relné k,szappan é s
Ké zműves Kft. - melynek telephelye Taliándörögdön
biómosószer tárolása cé ljából. Javasolta a helyisé get haté nozatlan időre kiadni 20.000.-ftlhó
plusz rezsi összegé rt
Ké pviselők

a

.

javaslattal egyeté rtettek é s egyhangú iag 5 igen szavazatí al meghozták az alé hbi

53l2014.(Yl.4.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete

az
gazdálkodás
egyes
önkormányzat vagyoné rőI, a vagyonnal valő
szabályairől szóló I4|20I2.(Y.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a
alapján az önkormányzat a tulajdonában lé vő nem lakás cé ljárő
szo|gálő helyisé geket, - a nyomda é pületé thatározatlan időre bé rbe
adlaaPápaiKé zműves Kft. Budapest, Frankel Leó ú t 2I-23. cé gnek.
Bé rleti dí jat 20.000.-ftlhő plusz rezsi.

Ké pviselő-testület fe\hatalmazza a polgármestert a bé rleti szerződé s
megköté sé re.
Felelős: Márvány Gyuláné
polgármester
Határidő : 20I 4. jú nius 20.

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy dr.Vé gh József ügyvé d visszaadta

a

telekhatár-rendezé sé re adott megbí zást. Telekalakí tási váztajz
csereszetződé s elké szí té sé re,
elké szí té sené lkül nem lehet a szerződé st átvezetnt a földhivataInáI. Árajánlatot ké rtek Kajtár
István földmé rőtől a Kapolcs 3I7,324lI,32412, é s 3Z3 hrsz. ingatlanok telekhatárrendezé sé re vonatkozólag. Felmerülő költsé g 191.500.-ft.Nagy Kálmán ismé t a
kormányhivatalhoz fordult. Javasolta, hogy az önkormányzatké szí ttesse el avázrajzot.

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy é vek őta azé rt nem sikerüI az igyet lerendezni,
mivel az é tintett ingatlan tulajdonosok egy ré sze nem kí ván a költsé gekhez hozzájárulni.
Győriványi Györggyel megegyeztek, hogy az aszfaltos utat é s mellette lé vő területet elcseré li
az önkormányzat tulajdonát ké pező 380 hrsz-u beé pí tetlenterületre. A csereszerződé s
elké szí té sé hezszüksé ges a változásivé tzrajz. Gondot jelenthez az,hogy a rendezé si terv nem
lesz összhangba a váItozásl vázrqzzal, fé lő, hogy í gy sem |ehet azt átvezettetni a földhivatali
nyilvántartáson, Első lé pé sben ezt a folyamatot kellene vé ghez vinni, azután lehetne az
önkormányzat volt űtjat átminősí teni beé pí tetlen területké nt é s é rté kesí teniazoknak a
szemé lyeknek akiknek a területé hez csatolták.

Márvány Gyuláné polgármester ké rte a ké pviselőket aki egyeté rt azzal, hogy a vázrajzot

Kaj tár I stván ftjldmé rőtő l me grendelj é k ké zfe ltartás sal jelezzé k.

Ké pviselő-testület e gyhangú lag 5 i gen szav azattal meghozta az alábbi:

54l20t4.(Vl.4.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Kapolcs közsé g Onkormányzata Ké pviselő-testülete megrendeli
Kajtár István földmé rőtől Kapolcs 3I7,324lI,32412, é s 3123 hrsz-u
földré szletek telekhatár-rendezé si v ázraizának elké szí té sé t.

Ké pviselő-testület

költsé gveté sé bő1

biztosí tja

191.500.-ft.

munkadí j kifizeté sé t.
Felhatalmazza apolgármestert a munkát rendelje meg.
Felelős: Márvány Gyulánó
polgármester
Határidő: 2014.jú nius 20.

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a Völgy Turisztikai Egyesület
páIyazatához szüksé ges pé nzügyi lebonyolitásához a 3 önkormányzat Monostorapáti,
Hegyesd, Kapolcs kezessé get vállalt. A kezessé g olyan dolog, mint a hitel. Május 31-ig volt
az első benyú jtási határidő, páIyaző ki fog futní az időből december 31-ig nem lehet
lerendezni a visszaigé nylé st.A stabilitási törvé ny alapján az önkormányzat saját bevé telé nek
50 %-áig vállalhat kezessé get. Kapolcs önkormányzat bevé tele 8482 e ft. Egyetemleges
felelőssé get vállalt az önkorm ányzat a 27 mtlliő forinté rt, minden önkormányzatnak ekkora
összegre kell felelőssé get vállalni, amit nem tudnak megtenni. 2015. 1anuár 15-ig le kell
rendezni azigyet, amire nincs esé ly.
Ké rte a ké pviselők vé lemé nyé t,javaslatát,

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy a Kinizsi Bankhoz benyú jtották

a

kezessé gvállalásról szőIő határozatot. Ezt követően közölté k, hogy az elbí ráIáshoz milyen
dokumentumokra van szüksé g. Saját bevé telekről é s kiadásokról kimutatást kellett ké szí teni,
igazolni kellett a köztartozás mentessé get, a kezessé gvállalás adósságkezelé si ügYletnek
számí t ehhez az engedé I.rt meg kell ké rni. Ekkor derült ki, hogy az önkormányzat nem
vállalhat ilyen nagy összegre kezessé get, csak a saját bevé telé nek50 %-áig vállalhat
kötelezettsé get. A támogatő határozatot már februárban megküIdté k az egyesÜletnek. A
hitelké relem elbí rálása elhú zódik, ezé rtnem lehet hataridőben apé nzt lehí vni. Választások
jönnek, ekkora összegre vonatkozó kezessé gvállalást nem lehet a következő testületre
hárí tani,

Orsós János alpolgármester elmondta, hogy először sem é rtett egyet
átváIlalásával, az önkormányzatnak

a

kezessé g

nem szabad ilyen dologba belemenni.

Mohos Attila ké pviselő vé lemé nyeszerint ha nem vihetnek át hitelt következő é vre nincs
miről beszé lni,

Szabó István ké pviselő vé lemé nyeszerint nagy a kocktuat, ha nem tudnak időben
e l zámo ni, az ö nkorm é ny zatoknak ke l ftzetni.
s

1

l

Tóth Attila ké pviselő vé lemé nye szerint ha a jogszabáIy nem engedi meg

a

kezessé gvállalást akkor nem tudnak mit tenni.

Márvány Gyuláné polgármester ké rte a ké pv.iselőket, aki egyeté rt azza|, hogY

a

kezessé gvállalas tigyeben hozott 47l2O14.(Y.15.)Ökt. számú határozatukat visszavonják
ké zf eltatássaI jelezzé k.
Ké pviselő-testület egyhangú lag, 5 igen szavazattal meghozta az a|ábbi
55t2014.(Vl.4.)Ötk.sz. h a t á r o za t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete
sület hitelfelvé te |é hez biztosí tott keze
l 201 4. (V. 1 5 ) Ökt. sz. határ ozatot vi s szavonj a.

Tuii sztikai
szőIő 41

E gye

s

sé

a

Völgy

gvállalásró l

.

a

stabilitási törvé ny alapján nem rendelkezik
olyan mé rté kűsaját bevé tellel, amely a kezessé gváIlaláshoz

Ké pviselő_testület
szüksé ges.

ké pviselő-testület utasí tja a jegyzőt, hogy erről az egyesület elnöké t,
valamint a bankot é rlesí tse.
Felelős

:

Takács Lászlőné
jegyző

Határidő. 20I 4. iú nius 1 3.

9

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a Kapolcsra jönne 40 fő amatőr művé szek
jú lius ró-en, é s itt lenné nek 10 napot. Van olyan szemé ly aki magánszemé lyné l kerül
osztáIy teremre a
elszá|láso!ásra, 8_10 fő az ővodában, é s alkalmanké nt szüksé g lenne egy
felső iskolában.
Mennyi 1egyen a bé rleti dú

-

ővodára? Javasol 1000.-ftlfő összeget meghatározni.

Ké pviselők a javaslattal egyeté rtettek, é s egyhangú lag, 5 igen szavazattal meghozták az
alábbi:

56t2OL4.(VI.4.)Ökt.sz. h a

tár ozatot

Kap o lc s közsé g Önkormány zata Ké pvis e l ő -te stüle te az őv o dát bé rbe
a$^a 2Ol 4.jú lius I -tőI 20 I 4.jú lius 1 1 -ig amatőr művé szeti hallgatók
ré szé re.
Bé rleti dí jat 1000.-ftlfőlnap összegben állapí tják meg,

Ké pviselő-testület felhata\mazza a po\gármester1 a bé rleti szerző dé s
aláirására,
Felelős: Márvány Gyuláné
polgármester
Határidő: 2014.jú nius 20.

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte

a ké pviselők megjelené sé t, é s az ülé st 18,30

órakor bezárta.
k.m.f.t.
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