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Az ülésre javasolt napirendi pontok:
1. A településrendezési terv módosításához kapcsolódó döntések meghozatala
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2. A II. Vál-völgyi Zsúr gasztronómiai fesztivál megrendezéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
3. A Felcsút belterület 5. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
4. Forgalomkorlátozás elrendelése a Szári utcában
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
5. Felcsút Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 7 fővel
a képviselő-testület határozatképes. A 4. napirendi pont tárgyalásának mellőzését kérem,
illetve a Fejérvíz Zrt. víz- és csatornadíj támogatása iránti pályázatának felvételét.. Még egy
napirendi pontot fel kell vennünk, ami két TOP-os pályázat benyújtásával kapcsolatos.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat?
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadta el:

1. A településrendezési terv módosításához kapcsolódó döntések meghozatala
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2. A II. Vál-völgyi Zsúr gasztronómiai fesztivál megrendezéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
3. A Felcsút belterület 5. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
4. 2016. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
5. Felcsút Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
6. Pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

1. Napirendi pont:

A településrendezési terv módosításához kapcsolódó döntések meghozatala
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: Végső stádiumba jutott a településrendezési terv elfogadása. Főépítész úr a
záró véleményét kiadta. Kettő döntést kell hoznunk. Egyrészt a településszerkezeti tervet kell
jóváhagyni, ami a külterületi szabályozást érintő módosításokat rögzíti, illetve a mellékletben
rögzíti azokat a pontosítási igényeket, amiket keresztül vittünk. A helyi építési szabályzat
rendeletben történő módosítása, az egyes építési előírásokat rögzíti és határozza meg. A
melléklet alapján látjuk, hogy mit módosítottunk és mely területi részeket milyen övezetbe
soroltunk át: ez öt helyszínt érint.
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
21/2016. (III.30.) számú határozata

Felcsút község településszerkezeti tervének módosításáról
1., Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felcsút település
közigazgatási területének a 2. mellékleten lehatárolt területeire vonatkozó
területfelhasználás-változtatási, pontosítási igények miatt a település 72/2006. (VII.20.)
számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének az adott területekre vonatkozó
– a jelen határozat 2. mellékletét képező – II/b. jelű tervlap szerinti módosítását elrendeli.
2., A határozat mellékletei:
a) 1. melléklet: „Településszerkezeti terv módosításának leírása”
b) 2. melléklet: „A módosításokat bemutató II/b. jelű
„Településszerkezeti terv módosítása” című tervlap.”
3., Jelen határozat a mellékletekkel együtt érvényes, kizárólag azokkal együtt alkalmazandó.
Az elfogadással egyidejűleg a 72/2006.(VII.20.) sz. önkormányzati határozat mellékletét
képező, a belterületet és a közigazgatási területet ábrázoló T-1 és T-2 jelű
településszerkezeti tervlap a módosítással érintett területeken hatályát veszti, helyébe a
jelen határozat 2. melléklete (II/b. jelű tervlap) szerinti megállapítások lépnek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 21/2016. (III.30.) számú határozatának
1. melléklete
Felcsút településszerkezeti terv-módosításának leírása
1., A határozat alapján a Felcsút község külterületének a 2. mellékleten lehatárolt 1. jelű része
(0228/13. hrsz., valamint a 0228/20. hrsz. tervlapon lehatárolt része) a hatályos terv
szerinti „védendő tájhasználatú mezőgazdasági terület” területfelhasználási egységből a
„kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató terület” területfelhasználási egységbe (beépítésre
szánt terület) sorolandó. A jelenleg „kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató terület”
területfelhasználási egységbe sorolt 0228/9.,10.,11. hrsz. a „településközpont vegyes”
területfelhasználási egységbe sorolandó. A 0228/17., 0228/18. és a 0228/20. hrsz.
fennmaradó része továbbra is a „védendő tájhasználatú mezőgazdasági terület”
területfelhasználási egységben marad. A biológiai aktivitásérték egyensúlyának biztosítása
érdekében a közigazgatási terület északi részén lévő „Kb” jelű „különleges, külszíni
bányaterület” 079/22. hrsz.-ú része az „erdőterület” területfelhasználási egységbe
sorolandó.
2., A 0275/1. és 0275/2. hrsz.-ú területek hatályos terv szerint „kertvárosias lakóterületnek”
kijelölt része (Pozsonyi u. folytatásában tervezett utcanyitás, telekosztás - 2. jelű terület)
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3., A jelenlegi sportcsarnok (329/2. hrsz.) és a vele határos 330/1. 330/2. hrsz. területe
„különleges, sportolási célú területből” a „településközpont vegyes” területfelhasználási
egységbe sorolandó.
4., A központi belterülettől délre, Alcsútdoboz közigazgatási határa mentén kijelölt nagytelkes
kertvárosias lakóterületnél a belterületi határ a tervezett telekhatár-módosításokhoz
igazítandó. Ez a területfelhasználásban nem jelent változást, csupán a tervezett belterületi
határ átvezetéséről kell gondoskodni.
5., A hajdani Székesfehérvár-Bicske vasútvonal nyomvonalán visszaépítendő, Felcsút
közigazgatási területét érintő kisvasút, valamint a mellette tervezett (a megyei terv szerinti)
kerékpárút nyomvonala a településszerkezeti terven feltüntetendő. Helyi, ebből kiágazó
kerékpárút-nyomvonal feltüntetése szükséges továbbá a Vasút utcától északi irányban, a
Váli-víz mentén.
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
7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete
Felcsút helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont:
A II. Vál-völgyi Zsúr gasztronómiai fesztivál megrendezéséről
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: Hasonlóan, mint a tavalyi évben idén is megrendeznénk a Vál-völgyi Zsúrt.
Nagyjából felmértük a két naposra tervezett rendezvény várható költségeit. Úgy néz ki, hogy
16 m Ft-os költségvetés tudja ezt a két napos rendezvényt betakarni. Nagyságrendileg 6 m Fttal tervezünk saját költségvetési forrásból, és a különbözetet pedig felajánlásokból, ugyanúgy,
mint tavaly a vállalkozók részéről tudnánk lefedni. Ezeket a támogatási szerződéseket is
egyeztettük és előkészítettük. A támogatók a Mészáros és Mészáros Kft., az R-kord Kft., az

Agro Felcsút Kft., a Koch és S Kft., és a Gondos Tüzép. Mindegyik vállalkozó 2 millió Ft-os
támogatást nyújtana.
A kiküldött költségvetési tervezet természetesen még változni fog, ahogy a tényleges
megrendelések kapcsán engedményt sikerül elérnünk. Ugyanakkor számítani kell arra is,
hogy nem tervezett többletköltség is keletkezhet. Médiapartnerként jó szerződési feltételeket
alkudtunk ki a Fehérvár Rádióval is.
Mészáros Lőrinc: Elképzelhető, hogy kevesebb lesz a végleges költség, de a külső
támogatások legyenek meg, legfeljebb az Önkormányzat tesz hozzá kevesebbet. Meg kell
nézni, hogy még milyen támogató lehet.
dr. Sisa András: Elképzelhető, hogy lesz pályázati forrás is, de addig is finanszírozni kell a
költségeket.
Mészáros Lőrinc: Igen, néztünk rá pályázatot is. Szeretnénk megköszönni a támogatóknak a
támogatást. Így olyan nagy gondunk nincsen, mert a forrás biztosított. Kéthetente van
megbeszélés a szervezéssel és az előkészületekkel kapcsolatban. Akinek van kedve, ötlete
szívesen látjuk. Nagyon jól haladunk az előkészítéssel.
Flier Jánosné: Addigra már működni fog a kisvasút is?
Mészáros Lőrinc: Igen. Április 29-én vagy 30-án lesz az átadás és május 1-től már működi
fog a kisvasút menetrendszerűen. A Pancho Arénától fog indulni, a jegypénztárban lehet
jegyet vásárolni, a Nagyállomáson áll meg még, ott is lesz jegypénztár és az Arborétumig fog
közlekedni, ott is lehet majd jegyet vásárolni rá.
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
22/2016. (III.30.) számú határozata
A II. Vál-völgyi Zsúr megrendezéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. Vál-völgyi Zsúr gasztronómiai
fesztivál megrendezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1., A Vál-völgyi települések termelői és kézművesei részvételével a rendezvényt 2016. május
28-29. napján az Alcsúti Arborétum területén megrendezi.

2., A rendezvény megvalósításának költségeihez saját költségvetéséből 6,5 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.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polgármester

3. Napirendi pont:
A Felcsút belterület 5. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Megkerestek bennünket egy Rákóczi utcai ingatlan értékesítésével
kapcsolatban. A kérdésük az volt, hogy az Önkormányzat megvenné-e az ingatlant. Sajnos úgy
látom, hogy az Önkormányzatnak nincs szüksége arra az ingatlanra, mivel a felújítással
együtt nagyon sokba kerülne, sokat kellene még költeni rá. A képviselő-testület sem javasolja
a megvételt.
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
23/2016. (III.30.) számú határozata
A Felcsút belterület 5. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút belterületi 5. helyrajzi számú,
természetben a 8086 Felcsút, Rákóczi u. 93. szám alatti ingatlanra vonatkozó, Lévai Ildikó,
Lippai Antalné, valamint Moravcsik József képviseletében eljáró dr. Rekeny András
meghatalmazott ügyvéd által előterjesztett vételi ajánlattal kapcsolatban az alábbi döntést
hozza:
Az Önkormányzat településfejlesztési céljaival az ingatlan megvásárlása nem egyezik, a
Képviselő-testületnek vételi szándéka nincs.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevő értesítésére.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polgármester

4. Napirendi pont:
2016. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: Ez egy minden évben visszatérő lehetőség a Fejérvíz Zrt., mint szolgáltató
útján. Az egyes települések pályázhatnak a Minisztériumhoz központilag a víz- és csatornadíj
támogatására. Ez közvetlen bevételként jelentkezik, hanem a lakosság részéről a fizetendő
közüzemi díjakat csökkenti. Arról szól a döntésünk, hogy ebben részt kívánunk venni és
Alcsútdoboz Önkormányzatát bízzunk meg a gesztori teendők ellátásával.
Mészáros Lőrinc: Ezt mindenképpen támogatnunk kell, mert ez a díjak csökkenésével járhat.
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 Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2016. (III.30.) számú határozata
2016. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a 2016.
évi ivóvíz-és csatornadíj támogatási pályázaton.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatás igénylését és a technikai feladatokat a több
települést ellátó csatornarendszer vonatkozásában Alcsútdoboz Település Önkormányzata
lássa el gesztorként.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

5. Napirendi pont:

Felcsút Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: Március 31-ig el kell fogadnunk a közbeszerzési tervet. Most egy nemleges
előterjesztést csatoltunk, mert ugyan tervezünk közbeszerzési eljárással megvalósuló
fejlesztést, de ezt csak akkor tudjuk konkretizálni – mind a kiadást, mind a megvalósítást,
mind az eljárásrendet – ha már látjuk, hogy milyen pályázatot és mekkora összeget nyertünk
el. A konkrét eljárás megindítása előtt módosítanunk kell majd ezt a tervet. Viszont eleget kell
tennünk a feltöltési kötelezettségünknek és ezért szükséges ezt a nemleges döntést meghozni.
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
25/2016. (III.30.) számú határozata
a 2016. évi közbeszerzési tervről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemleges tartalmú 2016. évi
közbeszerzési tervet elfogadja, azzal, hogy az évközben bekövetkező változásokra tekintettel a
közbeszerzési tervet módosítani kell.
Határidő:
Felelős:

március 31.
polgármester

6. Napirendi pont:

Pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
dr. Sisa András: Kettő pályázatról van szó, melynek benyújtását terveztük és ütemezése
szerint esedékes a kapcsolódó döntések meghozatala. A Fejér Megyei Önkormányzat
létrehozott egy saját tulajdonú gazdasági társaságot, az Albensis Kft.-t, amelynek koordináló
szerepe van a pályázatok elbírálásában, projektmenedzsment feladatokat lát el. Velük
mindenképpen konzorciumi megállapodást kell kötnünk. A pályázatok, amelyeket most

szeretnénk benyújtani egyrészt a záportározónak a tóvá alakításáról, víztartó réteg
kiépítéséről szól. Ebben a pályázatban második ütemként a Csóka utcai felszíni csapadékvíz
elvezetés megvalósítása a célunk. A másik pályázat a fogorvosi rendelő berendezésére és
minimális átalakítására irányul. Itt viszont Alcsútdoboz, kvázi gesztorként nyújtaná be a
pályázatot, mivel a fogorvosi praxissal ő rendelkezik és tulajdonképpen mi itt konzorciumi
tagként veszünk részt ebben a pályázatban. Nyertes pályázat esetén megvalósulna az
alcsútdobozi rendelő felújítása, illetve a mi esetünkben a fogorvosi rendelő berendezése és
alkalmassá tétele a fogorvosi ellátásra. Most a pályázat benyújtásáról hoznánk határozatot és
a konzorciumi megállapodás aláírásáról döntenénk.
Mészáros Lőrinc: Ez Önkormányzati tulajdonú Kft.?
dr. Sisa András: Igen 100%-ban.
Mészáros Lőrinc: Tehát ezt a szerződést kell megkötni, utána pályázhatunk. A fogorvosi
rendelőt nem tudtuk máshogy megoldani, mert Alcsútdobozon van a működő praxis, így
viszont nekünk is megoldódhat az új rendelőnek a kialakítása: be tudnánk rendezni. Nekünk is
nagyon fontos, hogy ez a pályázat sikeres legyen.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
Szavazásra bocsátom egyenként a konzorciumi megállapodások jóváhagyásáról, majd a
pályázatok benyújtásáról szóló határozati javaslatokat az előterjesztés szerint.
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
26/2016. (III.30.) számú határozata
az ALBENSIS Kft-vel kötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „KÖRNYEZETVÉDELMI
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE, FELCSÚTON I. és II. ÜTEM” tárgyú támogatási
kérelem benyújtásával kapcsolatban az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit
Kft-vel kötendő konzorciumi együttműködési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: március 31.
Felelős: polgármester
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
27/2016. (III.30.) számú határozata
az ALBENSIS Kft-vel és Alcsútdoboz Település Önkormányzatával kötendő konzorciumi
együttműködési megállapodásról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
FELÚJÍTÁSA” tárgyú támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban az ALBENSIS Fejér
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel és Alcsútdoboz Település Önkormányzatával
kötendő konzorciumi együttműködési megállapodást jóváhagyja, valamint felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: március 31.
Felelős: polgármester
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
28/2016. (III.30.) számú határozata
a „Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Felcsúton I. és II. ütem” beruházás
megvalósításáról
Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint tulajdonos, és fenntartó támogatja a
„Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Felcsúton I. és II. ütem”
I. ütem: Árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciója
II. ütem: Csóka utca vízrendezése” beruházás megvalósítását.
A projekt által érintett területek pontos címe, és helyrajzi száma:
I.ütem:

település

hrsz.

művelési ág

tulajdonos

Felcsút

02/4

rét

Felcsút Községi Önkormányzat

Felcsút

08

kivett, Váli víz

Magyar Állam

Felcsút

09/17

rét

Felcsút Községi Önkormányzat

Felcsút

02/3

rét

Felcsút Községi Önkormányzat

Felcsút

09/16

Legelő, erdő

Felcsút Községi Önkormányzat

II. ütem:

ág jele

hrsz.

település

művelési ág

tulajdonos

1-0-0

296/1

Felcsút

kivett, út

Felcsút Községi Önkormányzat

1-0-0

296/2

Felcsút

kivett, út

Felcsút Községi Önkormányzat

1-0-0

296/3

Felcsút

kivett, út

Felcsút Községi Önkormányzat

1-0-0

296/4

Felcsút

kivett, út

Felcsút Községi Önkormányzat

1-0-0

227

Felcsút

kivett, út

Felcsút Községi Önkormányzat

1-0-0

0256/7

Felcsút

temető

MAZSIHISZ

1-0-0

0254/66

Felcsút

szántó

Szilágyi János

1-1-0

227

Felcsút

kivett, út

Felcsút Községi Önkormányzat

2-0-0

0254/22

Felcsút

szántó

Fehér Dezsőné
Varga László
Varga József
Varga Anett
Varga Józsefné

2-0-0

0254/23

Felcsút

szántó

Kubik Ferencné
Skultéty József

2-0-0

0254/24

Felcsút

szántó

Litter László
Litter Erzsébet
Litter Lászlóné

2-0-0

0254/25

Felcsút

szántó

Litter Ferenc

2-0-0

0254/26

Felcsút

szántó

Müller Istvánné

2-0-0

0254/27

Felcsút

szántó

Kopré Ferencné

2-0-0

0254/28

Felcsút

szántó

Áldott Sándor

2-0-0

0254/29

Felcsút

szántó

Áldott Zoltán

2-0-0

0254/30

Felcsút

szántó

Áldott Ottó János

2-0-0

0254/10

Felcsút

szántó

Flier János

2-0-0

0254/68

Felcsút

szántó

Flier János

a)
A projekt finanszírozhatósága érdekében, (Konzorciumban az ALBENSIS Fejér
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel) pályázatot nyújt be a Területi Operatív Program
(TOP-2.1.3-15 kódszámú) „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” pályázati
konstrukcióhoz.
b)
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 234.971.320,- Ft, mely teljes
egészében, támogatás szempontjából elszámolható költség. A TOP forrásból igényelt
támogatás összege, a 100 %-os támogatási arány alapján, 234.971.320,- Ft.
Nyertes pályázat esetén, Felcsút Községi Önkormányzat, az utófinanszírozott pályázati
lebonyolítási rendnek megfelelően, a keletkező számlák, rá eső részének teljesítéséhez
szükséges összegeket, vonatkozó költségvetéseiben biztosítja. A beruházás pénzügyi
lebonyolítása során, az Általános Forgalmi Adó nem kerül visszaigénylésre.
c) Felhatalmazza a polgármestert, a pályázattal kapcsolatban felmerülő nyilatkozatok,
szerződések, dokumentumok aláírására, és a pályázati dokumentáció benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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
29/2016. (III.30.) számú határozata
az „Egészségügyi Központ Felújítása” beruházás megvalósításáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint tulajdonos, és fenntartó támogatja, az „Egészségügyi Központ felújítása” beruházás megvalósítását.

A projekt által érintett területek pontos címe, és helyrajzi száma:
8087 Alcsútdoboz, Béke u. 2. (HRSZ: 324/3.)
8086 Felcsút, Fő u. 137. (HRSZ: 329/1.)
c)
A projekt finanszírozhatósága érdekében, (Konzorciumban Alcsútdoboz
Település Önkormányzatával) pályázatot nyújt be a Területi Operatív Program (TOP4.1.1-15 kódszámú) „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” pályázati
konstrukcióhoz.
d)
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 53.348.754,- Ft, mely
teljes egészében, támogatás szempontjából elszámolható költség. A TOP forrásból
igényelt támogatás összege, a 100 %-os támogatási arány alapján, 53.348.754,- Ft.
Nyertes pályázat esetén, Felcsút Községi Önkormányzat, az utófinanszírozott pályázati
lebonyolítási rendnek megfelelően, a keletkező számlák, rá eső részének teljesítéséhez
szükséges összegeket, vonatkozó költségvetéseiben biztosítja. A beruházás pénzügyi
lebonyolítása során, az Általános Forgalmi Adó nem kerül visszaigénylésre.
c) Felhatalmazza a polgármestert, a pályázattal kapcsolatban felmerülő nyilatkozatok,
szerződések, dokumentumok aláírására, és a pályázati dokumentáció (Felcsút
önkormányzatával közös) benyújtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester az ülést 16:00 órakor bezárta.
K.m.f.
Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

