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Tisztelt Képvisel -testület!
A Vál-völgye kulturális életének fellendítése, és mind több, a lakosság körében is népszerű
rendezvény megrendezése a környező települések elvitathatatlan közös célja. A hagyományteremtő
célzattal megvalósított környékbeli rendezvények egyre több látogatót vonzanak a térségbe, mely
mind a helyi idegenforgalomra, mind pedig a lakosság elégedettségi szintjére pozitív hatást
gyakorol.
Az elmúlt két évben az Alcsúti Arborétum természeti környezetét kihasználva, a környék településein
élő, dolgozó és alkotó, a helyi előállítású gasztronómiai különlegességek és kézműves-termékek
gyártóit összefogva nagy sikerrel rendeztük meg a Vál-völgyi Zsúr gasztronómiai fesztivált. A
rendezvény sikerére tekintettel ebben az évben június 10-11-én kétnapos fesztivál megvalósítását
tervezzük, bővített nyitva tartással, komolyabb fellépőkkel. Az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében 7,5 millió forintot irányoztunk elő a rendezvényre és továbbra is számítunk a
vállalkozások felajánlásaira.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján előzetesen felmértük a rendezvény megszervezéséhez szükséges
kiadások forrásigényét, valamint már megkerestük a fellépőket, akik a célcsoport szórakoztatására
alkalmasak, és a javasolt időpontban elérhetők. Médiapartnerként a Fehérvár Rádióval sikerült
korrekt megállapodás-tervezetet előkészítenünk. Ennek alapján készítettük el az előterjesztéshez
csatolt rendezvényi költségvetést, mely természetesen a konkrét megrendelések alapján némileg
változhat.
A bruttó 24 millió forint becsült költségvetésű rendezvény megvalósításához az önkormányzati
költségvetésből az eredetileg betervezett 7,5 millió forintnál nem szeretnénk nagyobb összeget
elkülöníteni. A megrendezéshez hiányzó nagyságrendileg tizenhat és fél millió forint minden
bizonnyal a tavalyi rendezvényt is támogató vállalkozások anyagi segítségével előteremthető lesz az
előzetes felmérések és szándéknyilatkozatok alapján. (A költségvetés tervezetét előterjesztésemhez
mellékelem. A tételek egy része már visszaigazolt (pl. fellépők) más részük a tavalyi tényadatok
alapján kerültek a táblázatba.)
Ezzel párhuzamosan községi szinten helyi gyermeknapot nem terveznénk, mivel rendezvény
időpontja a fellépők és a kihelyezésre kerülő gyermekjátékok és kézműves foglalkozások egyik
célcsoportja éppen a gyermekkorú lakosság. Mivel a négy Dottó kisvonattal rendszeres járatokat is
tervbe vettünk Felcsút, Alcsútdoboz és Tabajd községekből indulva, ezért a gyermeknapi
feladatainknak is maradéktalanul eleget tudunk tenni ezzel.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megvitatni, és
egyetértésük esetén támogatni szíveskedjen!
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Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Vál-völgyi Zsúr gasztronómiai fesztivál
megrendezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1., A Vál-völgyi települések termelői és kézművesei részvételével a rendezvényt 2017. június 10-11.
napján az Alcsúti Arborétum területén megrendezi.
2., A rendezvény megvalósításának költségeihez saját költségvetéséből 7,5 millió forint
keretösszeget már előzetesen elkülönített.
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, költségvetési tervezetével és céljával egyetért.
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