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Előterjesztő:    Tóth Erika polgármester 

Előterjesztést készítette:  Farkas Nóra igazgatási ügyintéző 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacsa Polgárai Együttműködéséért Egyesület 

(továbbiakban: FATEV) nevében Fekete Imre elnök tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 

egyesületük 2001. óta alcsútdobozi székhellyel tevékenykedik.  

 

Az elmúlt években a szervezet a közösség- és a településfejlesztés terén sokat tett 

Alcsútdobozért. A FATEV tevékenysége a helyi társas élet rendezvényeinek (hagyományőrző 

napok, kápolnaestek) szervezése mellett, helyi művészeti és egyéb csoportok (néptánccsoport, 

kamarakórus, kertbarátok) felkarolásában és aktív pályázati forrásszerzésben (parkosítás az 

élhetőbb Alcsútdobozért, játszótérépítés) öltött testet.  

 

A FATEV 2016. évi programjaik megvalósításához, valamint a Ptk. módosításával 

összefüggésben történő alapszabály módosításának költése finanszírozása érdekében 

150.000,- forint anyagi támogatást kért önkormányzatunktól.  

 

Továbbá az egyesület együttműködik három helyi kisközösséggel, melyek nem rendelkeznek 

jogi személyiséggel. E három csoport öntevékeny csoportként folytat értékes közösségépítő, 

kultúraközvetítő tevékenységet Alcsútdobozon. Ezek a csoportok a FATEV jogi személyiséggel 

rendelkező egyesület keretei között igényelnek támogatást 2016. évi tevékenységükhöz, az 

alábbiak szerint: 

 

Alcsútdobozi Cifrázó Néptánccsoport - Az idén márciusban 7 éves fennállását ünneplő 

csoport a néptánc és a népi kultúra ápolása és megőrzése érdekében kifejtett tevékenységhez 

100.000.- Ft támogatást kér. 

 

Az Alcsútdobozi Echo Kamarakórus - 2001. óta gazdagítja művészeti tevékenységével a 

település kulturális életét. Az énekkar az idei esztendőben ünnepli 15 éves fennállását, 

melynek alkalmából két alkalommal ad jubileumi koncertet Alcsútdobozon. Ezen kívül a Jézus 

Szíve ünnepen, az idősek világnapja, a nyugdíjas karácsony, a szabadtéri ünnepvárás 

alkalmain lépnek helyben közönség elé. 2016. évi működési költségeihez 100.000,- forint 

anyagi támogatást kér.  

 

Az Alcsútdobozi Anna Nyugdíjas Klub – Több, mint 30. éves múltra tekint vissza a klub, mely 

jellemzően az időseket vonja be a közösségi életbe, kulturális programokat szervez, 

népdalkört alakít. Idei évben szeretné folytatni a „történelmi városok megtekintése” című 

programsorozatát a Nyugdíjas Klub tagjain kívül az alcsútdobozi lakosok számára is.  

A programok megszervezéséhez és megtartásához 100.000,- forint anyagi támogatást kér.  

 
E három jogi személyiséggel és bankszámlával nem rendelkező öntevékeny csoport 

támogatásának a pénzügyi bonyolítását illetve az Önkormányzat felé történő elszámolását a 

FATEV Egyesület vállalja.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják meg, és döntsenek a 

határozati javaslat alapján, valamint kérem a felhatalmazást a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Alcsútdoboz, 2016. március 23. 

 

  Tóth Erika  

Polgármester 

 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2016. (III.30.) számú határozata 

a Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacsa Polgárai  

Együttműködéséért Egyesület támogatásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felcsút, 

Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacsa Polgárai Együttműködéséért Egyesület 2016. évi 

programjaik megvalósításához valamint az egyesület útján az Alcsútdobozi Cifrázó 

Néptánccsoport, az Alcsútdobozi Echo Kamarakórus és az Alcsútdobozi Anna Nyugdíjas Klub 

öntevékeny csoport tevékenységének támogatásához összesen 450.000,- Ft támogatást nyújt 

azzal, hogy a támogatás jogszerű felhasználásáért és elszámolásáért a Felcsút, Alcsútdoboz, 

Tabajd, Etyek, Vértesacsa Polgárai Együttműködéséért Egyesület, mint támogatott szervezet 

felelős.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacsa Polgárai 

Együttműködéséért Egyesülettel a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

  


