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Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
Alcsútdobozi székhellyel tevékenykedik 2001. február óta a FATEV Polgári 
Együttműködésért Egyesület. Az elmúlt években a szervezet a közösség- és a 
településfejlesztés terén sokat tett Alcsútdobozért. Az Egyesület 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 Egyesületet számára 2016. évben a programok, rendezvények 
megszervezése és lebonyolítása mellett jelentős kiadási teherként jelentkezik a PTK 2013.évi 
módosításával összefüggésben az alapszabály módosításának költsége. E kötelező előírásnak 
való megfelelés érdekében az Egyesület Alcsútdoboz Település Önkormányzatának 150.000.-
Ft összegű támogatását kéri. 
 

Ezen kívül az Egyesület befogadóként működne közre három, jogi személyiséggel nem 
rendelkező alcsútdobozi öntevékeny csoport esetében, mint pénzügyi bonyolító, mivel e 
szervezetek bankszámlával sem rendelkeznek. 
Ezek a csoportok az alábbiak: 
 

1. Az Alcsútdobozi Cifrázó Néptánccsoport 2009. március 6-án alakult. A középiskolás és 
egyetemista fiatalokból álló csoport egy olyan közösség, amely a hagyományápolást és az 
értékközvetítést tűzte zászlajára. A lelkes és kitartó fiatalok heti rendszerességgel próbálnak 
az iskola tánctermében. Ezeken az alkalmakon a magyar tájegységek néptánc motívumaival 
és gazdag népzenei anyagával, valamint a tájegységek népviseletével és néphagyományaival 
is megismerkednek. A rendszeres és kitartó munkának köszönhetően közel huszonöt 
koreográfia szerepel már a repertoárjukban. Többek között a Galga-menti, a Dél-alföldi, a 
Somogyi, a Szatmári, a Szilágysági táncok a kedvenceik. A táncpróbák mellett a baráti 
odafigyelés, a szabadidős együttlétek is jellemzik a csapatot. Vezetőjük nyaranta egyhetes 
tánctábort szervez számukra. A FATEV Egyesülettel együttműködve 6 alkalommal tartottak 
hagyományőrző napot Alcsútdobozon, amelyek keretében néprajzi kiállítást rendeztek,  
népzenészeket és néptáncos csoportokat hívtak meg színpadi fellépőnek, a környék 
kézműveseit pedig bemutató foglalkozásra kérték fel. A hagyományőrző napok 
rendezvényeivel a népi kultúrára, a hagyományos értékekre kívánják ráirányítani a figyelmet. 
A néptánccsoport 2016.évi tevékenységéhez 100.000.- Ft támogatást kér. 
 
 



 

2. Az Alcsútdobozi Echo Kamarakórus az idei esztendőben ünnepli 15. éves fennállását, 
melynek alkalmából két alkalommal ad jubileumi koncertet Alcsútdobozon. Virágvasárnap 
délutánján a Jézus Szíve templomban egyházzenei hangversenyre, június 19-én az 
arborétumban a világi művekből összeállított koncertre hívja és várja a település polgárait. 
Ezen kívül a  Jézus Szíve ünnepen, az idősek világnapja, a nyugdíjas karácsony,  a szabadtéri 
ünnepvárás alkalmain lépnek helyben közönség elé. Az énekkar 2016. évi működéséhez 
100.000.-Ft támogatást kér. 
 

3. 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 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.  

 
                                                               Tisztelettel: 
 
 
Alcsútdoboz, 2016. március 22. 
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