J E GY Z Ő K Ö N Y V
Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli üléséről
Az ülés helye:
Az ülés időpontja:

a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75.
2015. május 12. 13.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
 Mészáros Lőrinc polgármester
 Mészáros László alpolgármester
 Mészáros János képviselő
 Flier Éva képviselő
 Flier Jánosné képviselő
 Spindler József képviselő
 Szabó Péter képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal)
Az ülésre javasolt napirendi pontok:
1.) Vál-völgyi Zsúr gasztronómiai fesztivál megrendezéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2.) A Nemzeti Vágta előfutamának felcsúti megrendezéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 7 fővel
a képviselő-testület határozatképes.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat?
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadta el:
1.) Vál-völgyi Zsúr gasztronómiai fesztivál megrendezéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2.) A Nemzeti Vágta előfutamának felcsúti megrendezéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
1. Napirendi pont:

Vál-völgyi Zsúr gasztronómiai fesztivál megrendezéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Azt tervezzük, hogy „Vál-völgyi Zsúr” névvel gasztronómiai fesztivál
rendezünk az Alcsúti Arborétumban. Az alapötlet Szelényi Katalin sajttermelő vállalkozótól
származik. Az volt a javaslata, hogy rendezhetnénk a helyi kézművesek közreműködésével egy
kis fesztivált. Egy ilyen fesztivál megszervezése komoly feladat. Előzetesen összeállítottunk

egy rendezvényszervező stábot. Felkértem Rókusfalvi Pált, aki jártas a gasztronómiai
fesztiválok szervezésében, hogy legyen segítségünkre. A főbb szervezők között szerepel
Rókusfalvi Pál, Szelényi Katalin, Mészárosné Kelemen Beatrix, Tóth Erika, Mészáros László,
Czene Ferenc és Tóth Ferenc és Berzlánovich Lívia. Ez a csapat dolgozik folyamatosan, mert
terveink szerint május 31-én lenne a fesztivál. Az Alcsútdobozi Arborétumban kerülne
megrendezésre, de Felcsút a főszervező.
Ennek a fesztiválnak természetesen van költsége is. A költségek nagy részét megoldjuk
adományokból a helyi vállalkozók jóvoltából. A maradékot az Önkormányzat fizeti.
Összeállítottunk egy előzetes költségvetést, ami nagyságrendileg 6 millió Ft körüli összeet
takar. 4 milliót a vállalkozók állják, a 2 millió Ft körüli összeget pedig az Önkormányzat. A
rendezvény egyúttal gyermeknapi rendezvény is lesz. A rendezvény fizikailag az a régi
kastélyhomlokzat előtti és melletti területen helyezkedik el. Hagyományos gyermekjátékokra
gondoltunk: két animátorral, fakörhinta, hajóhinta, kalózlétra, lovagi torna. Kézműves
foglalkozások is lennének: gyöngyfűzés, origami, arcfestés. Ez egy nagy rendezvény, ha jó idő
lesz akár még 5000 főre is számíthatunk, délelőtt 10 órától 20 óráig. Újságokba,
hirdetőtáblákon, szórólapokon, facebookon hirdetnénk a fesztivált. A műsorvezető Sági
Szilárd, a fellépők a Bóbita zenekar, Kaláka zenekar és Mészáros János Elek, és néptánc
együttesek lennének. Dottó kisvonat menne folyamatosan Felcsútról, és Alcsútdobozról az
Arborétumig. A támogatók befizetik az Önkormányzat számlájára a felajánlott összegeket és
minden megrendelést, számlakifizetést az Önkormányzat teljesít. Az Önkormányzat rendeli
meg a szolgáltatásokat, és szükség esetén bekéri az ajánlatokat. Hagyományt szeretnénk
teremteni ezzel a fesztivállal.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés
Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
42/2015. (V.12.) számú határozata
A Vál-völgyi Zsúr megrendezéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vál-völgyi Zsúr gasztronómiai fesztivál
megrendezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1., A Vál-völgyi települések termelői és kézművesei részvételével a rendezvényt 2015. május
31. napján az Alcsúti Arborétum területén megrendezi.
2., A rendezvény megvalósításának költségeihez saját költségvetéséből kétmillió forint
keretösszeget különít el.

3., Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti költségkeret terhére az
önkormányzat beszerzési szabályzatára figyelemmel – a rendezvénnyel összefüggésben –
megrendeléseket teljesítsen.
4., Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvényt támogatni szándékozó gazdasági
társaságokkal és magánszemélyekkel a támogatási szerződéseket aláírja.
5., A rendezvény tervezett programjával és céljával egyetért: a Bóbita zenekar, a Kaláka
zenekar, Mészáros János Elek énekes és Sági Szilárd műsorvezető felkérését jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2015. május 31.
Polgármester

2. Napirendi pont:

A Nemzeti Vágta előfutamának felcsúti megrendezéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Megkeresett két úriember, aki a Nemzeti Vágta előfutamának a
megszervezésével foglalkozik és hoztak egy programajánlatot. Úgy néz ki, hogy rendezhetnénk
egy komoly, két napos lovas rendezvényt, ahol szintén fellépők lennének. Erre alkalmas terület
lenne a szunyogpusztai rét. Ennek a rendezvénynek jelentős költsége van, több mint 11 millió
Ft. Ezt az összeget az Önkormányzatnak kellene állnia. Azt viszont tudni kell, hogy erre a
rendezvényre az Önkormányzatnak nincs pénze. A program nagyon jónak tűnik, időpontja
2015. július 25. és július 26. lenne. Az első napon lehetne zenés ébresztő, halfőző verseny, jó
ebédhez szól a nóta Bangó Margittal, Kovács Kati, Takács Nikolas, Bikini vagy a Magne Cum
Laude, Rúzsa Magdi, Edda. A vasárnapi program fogatok érkezése, bevonulása, versenyek,
előfutamok, vágta és a döntő. Ez komoly nagy program és ehhez mérten a költségvetése is
magas.
Mészáros János: Ez egy nagyon jó dolog lenne. A licenc díj, ami magas: 2 millió Ft. Több
tízezer embert mozgósítana ez a rendezvény, óriási lehetőség lenne a továbbiakban is, ha meg
tudnánk rendezni.
Mészáros Lőrinc: A licenc díjban benne van, hogy a település kap egy komoly lovat zsokéval
együtt, aki a Nemzeti Vágtán Felcsút színeiben versenyezne. Ennek a rendezvénynek a
megszervezése csak szponzorral valósulhatna meg. 10 nap alatt szponzort kellene találnunk.
Ha nem találunk szponzort, akkor elutasító választ kell adnunk a rendezvény szervezőknek.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
43/2015. (V.12.) számú határozata
A Nemzeti Vágta felcsúti előfutamának megrendezéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2015. évi Nemzeti
Vágta felcsúti előfutamának megrendezését saját költségvetéséből nem tudja megvalósítani.
Az előfutam felcsúti megrendezésének céljával és lehetőségével a Képviselő-testület egyetért,
ezért felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megrendezés költségeihez szponzort
keressen.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a megkereső Kultúr Paletta Kft-t értesítse.
Határidő:
Felelős:

10 nap
Polgármester

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 15.30 órakor
bezárta.
K.m.f.
Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

