Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.
Szám: I404-8l20I5.

Jegyzőkönyv

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testtilete 20t5. május 27-én
(szerdán) 8,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.
Jelen vannak:
Göntér Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc
kocsis csaba
Mohos Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné

Jegyzo

Jegyzőkönywezető:
Takács Lászlőné

JegYo

Göntér Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapitotta, hogy a
megválasztott 5 képviselőből mind az 5 fcí jelen var\ atestiilet határozatképes.
Egy napirendi pontot javasolt megtárgyalni a rendkívüli testtiletei ülésen a Művészetek
Völgye Fesztivál lebonyolítása érdekében kötendő együttműködési megállapodást.
Kapolcs község önkormányzata képviselő-testtilete határozathozatal nélktil, egyhangúlag 5
lgen szav azattal elfoga dta az alábbi :

NAPIRENDET:
Napirend:

1

./

Egytittműködési megállapodás elfo gadása

Előadó: Göntér Gyula polgármester

Göntér Gyula polgármester elmondta, Kapolcs község Önkormányzata és a Művészetek
Völgye Nonprofit Kft. között kötendő együttműködési megállapodást több alkalommal
egyeztették, sikerült a végleges megállapodást megalkotni. Több ponton módosítást
javasoltak, melyet a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. elfogadott. A megállapodás 4.3
pontjánál a fesztiváI az elszámolásról táqékoztatást ad, a lezárást követően, ítt a 2016. éy
elhagyását javasolták. 5.5. a parkolási díj maximális összegét bruttó 15O0.-ft.utoló bekezdés
kiegészül ,,Teljesítés dátuma az egyeztetett. elfogadott elszámolás időpontja. 6.1. bekezdés
utolsó bekezdése törlésre kerül, az önkormányzat az udvarokra vonatkozőlag nem kíván
egyeztetést lefolytatni. A 7.1. szerződés megszűnésének időpottla: 2015. október 20. Az I.
számí mellékletnél rögzitésre kerül a Nyomda udvarnál a terület nagysága, kb. 1000
négyzetméter. II. szítmímellékletet kiegészítettékkéznűves autók részérekijelölt

a kepviselőknek, hogy fogadj ák el az
parkolóhellyel Kapolcs, Petőfi u, Borsóhely, Javasolta
égyüttműködési megállapodást,

Képviselő-testület egyhangúlag,
meStoztaaz alíhbi.,

42l2015.(V.21

5 igen

szavazattal,

el\enszavazat

és tartőzkoőás nélkiil

)Öktsz. h a t á t o za t o t
az ÖnkormánYzat és
Kapolcs község önkormányzata Képviselő-testülete
határozat mellékletét
Művészetek Völgye Nonproát rt. kozott kötendő
ké:pező

együttműiödési megállapodást elfo gadta,

Képviselő-testtilet felhatalmazta

a

polgármestert a megállaPodás a|áirására,

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: Azonnal

Göntér Gyula polgármester azülést 9,00 órakor bezárta,
k.m.f.t.
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takácst-ászlőt[e)
Jegyzo

