Jegyzőkönyvi kivonat
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 12-i nyílt ülésén született határozata


114/2018 (11.12) sz. Kp. határozat:
A Képviselő-testület állást foglal arról, hogy a VP 7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” megnevezésű pályázat keretén belül elnyert 73 015 358,-Ft-ot a jogerős építési engedélyek alapján a Hosszú utca, Főszőllőki utca és Köveskút pusztai út építésére az alábbi feltételekkel fordítja, és valósítja meg a projektet:
Az utak építésében közvetlenül vagy közvetve érdekelt ingatlantulajdonosok legkésőbb 2019. május 31-ig a beruházás becsült költségéből az alábbiak szerint a hiányzó összeget befizetik az önkormányzat részére annak érdekében, hogy a beruházás tervezett költségei az önkormányzat részére fedezetül rendelkezésre álljanak:
	Hosszú utca: 5 969 984,-Ft-ot. Az út építésében közvetlenül érdekelteknek számítanak a Hosszú és Szőlő utca mentén fekvő ingatlanok, közvetve érdekelteknek minősülnek a Vadrózsa utca és az arról leágazó ingatlanok. A Képviselő-testület a közvetlenül érdekelt ingatlanok tulajdonosait a fenti összeg 2/3-ának viselésre hívja fel, a közvetve érdekelt ingatlanok tulajdonosait a fenti összeg 1/3-ának viselésére hívja fel az előterjesztés részét képező térképmellékletek szerint.
	Főszőllőki utca: 8 967 488,-Ft-ot. Az út építésében a Főszőllőki utcán keresztül megközelíthető zártkerti ingatlantulajdonosok érdekeltek, az előterjesztés részét képező térképmelléklet szerint.

Köveskút pusztai út: 382 253,-Ft-ot. Az út használatában érdekeltek az út mentén fekvő ingatlanok.
	A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek szerint keresse meg az ingatlantulajdonosokat a befizetés érdekében úgy, hogy első körben 2019. február 15.-e legyen a befizetési/nyilatkozattételi határidő, annak érdekében, hogy az esetlegesen hiányzó összeg befizetésére újabb megkeresés történhessen. 
A hozzájárulás befizetésére felkérendő személyek a felhívást megelőzően polgári jogi megállapodást kötnek az önkormányzattal az alábbiakról:

	a befizetett hozzájárulást az önkormányzat az út megépítésére köteles fordítani, az együttműködő személyek megbízzák az önkormányzatot a projekt lebonyolításával, megvalósításával,

amennyiben a polgári jogi megállapodást valamennyi érintett nem írja alá vagy a hozzájárulást nem teljesíti, az érintettek tudomásul veszik azt, hogy a megállapodás az azt aláíró és a hozzájárulást teljesítő személyek vonatkozásában érvényesen létrejött, de az önkormányzat dönthet úgy, hogy a megállapodástól eláll és a már teljesített hozzájárulásokat visszafizeti, vagy a hozzájárulás kiegészítésére hívja fel a megállapodó személyeket, és ennek ismeretében dönthet az önkormányzat a megállapodástól történő elállástól, vagy a megállapodás alapján a teljesítéstől.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek szerinti polgári jogi megállapodást megkösse a határozat előző pontjaiban szereplő személyekkel.	
	A Képviselő-testület állást foglal arról, hogy a projekt megvalósítására (e határozatban foglaltakon kívül) pénzügyi kötelezettség nem vállalható addig, amíg a határozat e pontjában foglalt pénzügyi fedezet az önkormányzat számlájára meg nem érkezik.

	A Képviselő-testület állást foglal arról, hogy amennyiben az I) pont alatti projekt keretén belül a Hosszú utca építése megvalósul, úgy az alábbi forgalomszabályozást vezeti be:

a Rózsa utca Pocca úti elágazástól Hosszú utcai elágazásig terjedő szakasza egyirányú lesz. Iránya a Rózsa utca ezen szakaszán csak a lejtőn lefelé a Hosszú utcai csatlakozás irányába lehet közlekedni.

	A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy nyújtson be változtatási kérelmet a Magyar Államkincstárnál, amelyben kéri, hogy a támogatásban nem részesített Alsó-Öreghegy dűlői út, és gépbeszerzés nem valósul meg.

A Képviselő-testület állást foglal arról, hogy a helyi közutak építéséről, korszerűsítéséről szóló 11/2017. (VI.29.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül kívánja helyezni, megbízza hivatalát, hogy terjessze elő az erre vonatkozó önkormányzati rendeletet.
	A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő a feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának tervezetét és az eljárás megindításához szükséges határozatok tervezeteit.
	 A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. melléklet: 2. Felújítási kiadások: 2. Külterületi utak felújítása soron lévő 5 200 656,-Ft előirányzat felhasználást zárolja, a maradványt a 2019. évi költségvetésben elkülöníti utak építésére.
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