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Kapolcs község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.
Szám: 1011-912016.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: Kapolcs község ÖnkormányzataKépviselő-testülete20l6.július 20-án
(szerdán) 8.00 Órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az Ülés helye: Monostorapáti Közös ÖnkormányzatiHivatal Monostorapátí,petőfi u.I23.
Jelen vannak:

Göntér Gyula
Horváth Ferenc

Kocsis

Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Dobosi Ferenc
Mohos Attila

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács

Lászlőné

jegyző

Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Takács

GÖntér Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapítotla, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 3 fiő jelen van, a testület határozatképes. Kérte a képviselőket,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják eL

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete a .jurraslattal egyetértett és

haténozathozatal nélkül, egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta az alábbi:

Napir

e n d e t : 1./Vegyes, aktuális ügyek

Napirend:

a.) Művészetek Völgye Fesztivál ideje alatt illemhely üzemeltetése
b.) Művészetek Völgye Fesztivál ideje alatt ingatlanok hasznosítása
Előadó: Göntér Gyula polgármester

a.) Művészetek Völgye Fesáivál ideje alatt illemhely üzemeltetése
Göntór Gyula polgármester elmondta, hogy Fekete Gyuláné Kapolcs, Petőfi u.8.sz. alatti
lakos elfogadta az iskola melletti WC. tizemeltetését. Kérte a képviselők vélemónyét.

Kocsis Csaba kópviselő javasolta atavalyiösszeget megállapítani, nettó 60.000._ft.-ot
és
forgalom után, amit a nyugtaadásból ki lehet száÁtni, io-ru^rti összeget javasolt
ösztönzésként biztosítani.
KéPviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozték
az
alábbi:

53 12016. (VII.20.)

Ökt.

szám

ű határozatot

kapolcs község Önkormányzataképviselő-testülete a volt alsó iskolánál Kapolcs, Kossuth u. 33. - lévő WC-k ilzemeltetésévelFekete Gyulané
kapolcs, petőfi u.S.szám alatti lakost bízza meg a Művészetek völgye
Fesztivál idejére 2016.július 22-től 2ot6.július : t-ig.
Az alkalmazás megbízási szerződés alapján történik.
Megbízási díj összege nettó 60.000.-ft. plusz forgalom után nyugták
számát figyelembe véve 10-ft/fö.
Megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: Azonnal
b.) Művószetek völgye Fesztivál ideje alatt ingatlanok hasznosítása

GÖntér GYula Polgármester: a volt tornaterem épületében a Magyar Vöröskereszí véradást
szokott szervezni minden évben, 50 ezer Ft bérleti díjatfizetetr azónkorményzatnak,most
is
annyit ajánlottak, melyet javasolt elfogadni és a helyiséget bérbe adni.
KéPviselŐ-testülete egyhangú döntéssel, 3igen szavazattal meghozta a következő
54 t2016. (VII.20.)

Ökt. szám ű határozatot
Kapolcs község Önkormán y zata Képvi selő -te stülete a
Művészetek Völgye Fesztivál idejére - 2016,júliu§ 22-től 20t6.július 3 1ig - bérbe adla a Kapolcs, Petőfi 1,39.szám alatti ingatlant (volt
tornaterem épülete) a Magyar Vöröskeres zt Yeszprém Megyei Szervezeíe
részére.

A bérleti díj összege: 50 ezer Ft.
Képviselő-testület felhatalmazza
megkötésére.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: Azonnal

a

polgármestert

a bérleti szerződés

3

GÖntér Gyula polgármester elmondta, hogy a Művészeti Napok Fesztivál lebonyolításában

az önkorményzat is részt vesz. Felajánlották ingatlanaikat hasznosításra az alábbi személyek:

Szabó János a 142 hrsz-u ingatlan tulajdonosa 400 e ft. kér a 3000 m2 nagyságú ingatlana
után, LászlÓ Irén tulajdonát képezi a I20 hrsz-u ingatlan, melyből 1800 m2 területet adna
bérbe, hasznosításáért 80 e ft-ot kér. Göntér Gyula, Göntér Gyuláné a I44. htsz-u, l45 hrsz-u
ingatlan tulajdonosa 300 e ft-ot, szintén tulajdonát képező 0137-hrsz-u ingatlana után
feltételesen kér 100 e ft.-ot amely a Panoráma Színhaz mellett van, amennyiben igénybe
veszik a területet. Kérte a képviselők véleményét,észrevételét.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a bérbevétellel kézfeltartással jelezze.Ingatlanonként külön
kérte a szavazást.

kérte szabó

Jáno s területének bérb evétel é r ől szav azzanak.

KépviselŐ-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

55/2016.(VII.20.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Kapolc s köz sé g Önkormán y zata Képvi selő-testülete a Művészetek Völ gy
Fesztivál lebonyolítása érdekében bérbe veszi 20l 6. július 22-től 20I 6,

július 31-ig. Szabó János Kapolcs, Kossuth u.37,sz. alatti lakos tulajdonát
képező Kapolcs I42hrsz.alatt lévő 3000 m2 nagyságú területét bruttó
400.000.-ft . összegért.

KépviselŐ-testület a fenti összeget 2016. augusztus 1O-ig lakcímre történő
utalással kifizeti bérbeadónak.

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony akkor lép hatáIyba,

ha a Művészetek Völgye Fesztivál megrendezédre kerül. Amennyiben

időjárási viszonyok miatt elmarad a rendezvény a bérleti díjra vonatkozőlag
egyeztetést folytatnak le. Amennyiben a bérleményt csak idóarányosan veszi
igénybe a bérbevevő, a bérleti díj időarányos kerül kifizetésre.

Szeruődő felek kijelentik, hogy a bérleménytbérlő harmadik személynek
albérletbe vagy használatba csak bérbeadő kifejezett írásbeli
ho zzáj étrulás ával adhatj a.
Képvi s el ő -te stül et f elhatalmazza a p olgárme stert a bérl eti szeruő dé s
aláiráséra.

Felelős: Göntér Glula polgármester
}{ataridő: 2016. jűlius 22,

Göntér Gyula polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért LászlőIrén I20. hrsz-u
területének bérbevételévelkézfeltart ással jelezze:
Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
megboztaaz alábbi:
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56t201,6.(VII.20.)Ökt.§z. h a t á r o z a t o t

Kapolcs község Önkormány zata Képviselő-te stül ete a Művészetek Völ gy
Fesztivál lebonyolítása érdekében bérbe v eszi 2016. j úlius 22-től 20I 6.
július 31-ig. LászIőlrén Kapolcs I20hrsz. alattIévő 1800 m2 nagyságú
területét bruttó 80.000.-ft. összegért.
Képviselő-testület a fenti összeget 2016. augusztus 10-ig lakcímre történő
utalással kifizeti bérbeadónak

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony akkor lép hatályba,
ha a Művészetek Völgye Fesztivál megrendezésre kerül. Amennyiben
időjárási viszonyok miatt elmarad a rendezvény a bérleti díjra vonatkozőIag
egyeztetést folYatnak le. Amennyiben a bérleménlt csak időarányosan veszi
igénybe a bérbevevő, a bérleti díj időarányos kerül kifizetésre.
Szerződő felek kijelentik, hogy a bérleménytbérlő harmadik személynek
albérletbe vagy használatba csak bérbeadó kifejezett írásbeli
ho zzét1 árulás ával adhatj a.
Képvi se lő-te stül et felhatalmazza a p olgárme stert a b érl eti szer ző dés
aláírására.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: 20I 6, július 22.

Göntér Gyula polgármesúer bejelentette személyes érintettségét,mivel a l44hrsz,I45.
hrsz. és 0137 hrsz. ingatlanoknak Ó is társtulajdonosa.

Horváth Ferenc alpolgármester kérte a képviselőket, aki egyetért akizárással kézfeltartással
jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
57 t2016. (VII.2L.I

Ökt. számú h a t á r

oz atot

Önkormány zata Képviselő-testülete Magyaro rszág helyi
önkormányzatairőI szőIő 20IL évi CLXXXX. törvény 49. §. (1)
bekezdése alapján Göntér Gyula polgármestert - bejelentése alapján személyes érintettsége miatt Kapolcs 144 hrsz-u, l45 brsz-u és 0137 hrszu ingatlanok bérbevételévelkapcsolatos döntésből kizarja.

Kapolcs község

Polgármester fenti ingatlanokban résztulajdonos. Képviselő-testület a
po gárme st ert a hatfu ozatképe s sé g szempontj ábó l j elenlévőnek tekinti.
1

Felelős: HorváthFerenc
alpolgármester

Határidő: azonnal
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Horváth Ferenc alpolgármester kérte a képviselőket, aki egyetért Kapolcs I44, I45,0137.
hrsz-u ingatlanok bérbevótelével kézfeltart ással jelezze.

Képviselő-testület 2 ígen, l tartőzkodő szavazattal meghozta az a|éhbi:
58/2016.(VII.20.)Ökt.sz. h a

tár ozatot

Kapolc s közsé g Önkormán y zata Képvi selő-te stülete a MúvészetekVö gy
Fesztivál lebonyo lítása érdekében bérbe v eszi 20 I 6. j úlius 22 -tőI 20 I 6 .
július 31-ig. Göntér Gyula és felesége Göntér Gyuláné mindketten Kapolcs,
Jókai u.19. sz. a|atti lakosok, tulajdonát képező Kapolcs I44 htsz. alatt lévő
1

1823 m2, Kapolcs I45 hrsz. alatt lévő 1694 m2, és Kapolcs 0137

ttsz. alatt

lévő 6933 m2 nagyságú területét az alabbi összegekért:
Kapolcs I44,I45. hrsz-u területek bérleti díja: bruttó 300.000.-ft.
Kapolcs 0137 hrsz-u terület bérleti díja: bruttó 100.000.ft., mely összeg
abban az esetben került kifizetésre, ha a terület igénybevételéresor kerül.
Képviselő-testület a fenti összeget 2016, augusztus 1O-ig lakcímre történő
utalással kifizeti bérbeadónak.

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony akkor lép hatályba,
ha a Művészetek Völgye Fesztivál megrendezésre kerül. Amennyiben
időjárási viszonyok miatt elmarad a rendezvény a bérleti díjra vonatkozőIag
egyeztetést folytatnak le. Amennyiben a bérleményt csak időarányosan veszi
igénybe a bérbevevő, a bérleti dt1 ídőarányos kerül kifizetésre.
Szerződő felek kijelentik, hogy a bérleménytbérlő ha,rmadik személynek
albérletbe vagy hasznáIatba csak bérbeadó kifejezett írásbeli
ho zzáj áruIás ával adhatj a.
Képvi se l ő -te stület felhatalmazza a p o|gérme stert a b ér1 eti szer ző dé s
aláírásfua.

Felelős: Horváth Ferenc alpolgármester
Hataridő: 2016. jtíius 22.

Göntér Gyula polgármester megköszönte

a képviselők megjelenést és az ülést 9 Órakor

bezárta.

k.m.f.t.
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