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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.(IX.8.) VM rendelet 8. § (8) 
bekezdése alapján: 
 
egyrészről 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat (8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5., adószáma: 
15727031-2-07, törzsszáma: 727035, képviseli Oláh Gyárfás polgármester, mint támogatást 
nyújtó (a továbbiakban: Támogató) 

  
másrészről  
Alcsútdoboz Községért Közalapítvány 
jogi személy székhelye: (8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.) 
létesítő okirat kelte: 2000.02.08 
Bírósági nyilvántartási szám: 608  
számlavezető pénzintézet neve, címe: OTP Bank 
Bankszámlaszám: 11736020-29904154-00000000 HUF 
adószám:18491610-9499-561-07 
képviseli: Orbán Ágnes (minősége: elnök), (továbbiakban: Megbízott) között, (együttesen 
továbbiakban: Felek) alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:  
 
I. A feladatellátás  
 
I/1. A szerződő felek megállapítják, hogy Megbízott az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló 103/2013.(IX.8.) VM rendelet 3. célterületére pályázatot nyújt be annak érdekében, 
hogy a – Megbízó tulajdonában lévő 960/1 hrsz.-ú, természetben 8087 Alcsútdoboz, 
Szabadság utca 107 szám alatt elhelyezkedő – Helytörténeti Kiállításnak és a Községi 
Könyvtárnak otthont adó épületet felújítsa és a projektben vállaltak szerint öt éven keresztül 
üzemeltesse.  
 
I/2. A Felek rögzítik, hogy e megállapodás igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtója 
jogosult a beruházást megvalósítani, és az ingatlanon, annak tulajdonosa üzemeltetési 
kötelezettsége lejártáig használni, valamint az egységes arculatot meghatározó elemeken 
változtatásokat nem végez.  
 
II. Nyilatkozatok 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete 132/2013.(XI.20.) 
önkormányzati határozatával hozzájárult, hogy a Megbízott az I. pontban meghatározott 
beruházást megvalósítsa.  
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2013.(XI.20.) 
önkormányzati határozatában kifejezte, hogy az I. pontban meghatározott beruházás 
megvalósítása a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges.  
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Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2012.(XI.15.) számú 
önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a közművelődési feladatok ellátásra 2012. 
november 15. napi hatállyal az Alcsútdoboz Községért Közalapítvánnyal Együttműködési 
Megállapodást kötött.  
 
 

 
VII. Záró rendelkezések 
 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.  

 
A megállapodás hatályba lépésének dátuma 2013. november 21. napja. 
 
Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják 
alá.  
 

 
 

Alcsútdoboz, 2013. november 21.  
 
 
 
   ....................................................   …………................................................ 

              
Alcsútdoboz Település Önkormányzat              Alcsútdoboz Községért Közalapítvány 
           Oláh Gyárfás                                            Orbán Ágnes 
      polgármester                                        elnök     
  
 
 
Záradék: 
 
A Megállapodást Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
határozatával jóváhagyólag elfogadta: 
  
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete 
130/2013. (XI.20.) számú határozatával. 
 
 


