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Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Előterjesztés címe és tárgya: 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 alapján 
benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntés 
 
 
 
 
 
 
 
A tárgykört rendező jogszabály: 

- 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 

  
  
Előterjesztő:    Mészáros Lőrinc polgármester  
Előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
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 alapján benyújtandó 
pályázat 3. célterülete reményeink szerint lehetőséget biztosít a Faluház teljes belső 
berendezésének beszerzésére. A pályázat keretében a színházterem, a folyosók és várótermek, 
a portaszolgálat berendezésére, valamint a színpad kialakítására, hang- és fénytechnika 
biztosítására, valamint wi-fi rendszer kiépítésére kerülhet sor.  

A pályázat az igényelt támogatás nettó összegének 100%-át biztosítja, vagyis az 
önkormányzatot kizárólag Áfa-fizetési kötelezettség terheli a maximum 25 millió forintos 
támogatási összeg vonatkozásában. Nyertes pályázat esetén a jövő évi önkormányzati 
költségvetésbe a teljes kiadást be kell terveznünk, melyből kvázi önerő az Áfa összege lesz. 

Nyertes pályázat esetén a legalább heti 25 órás nyitvatartást, a közművelődési tevékenység 
ingyenes biztosítását vállaljuk öt éves időtartamra. 
  
Az Önkormányzatnak határozatba foglalt nyilatkozatot kell tennie annak érdekében, hogy a 
pályázat beadásra kerülhessen. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg, és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
Felcsút, 2013. november 20.   
 
                                                                      Tisztelettel:           

Mészáros Lőrinc 
 polgármester 

 
Határozati javaslat: 

Felcsút Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

…/2013. (XI. 21.) számú határozata 
103/2013.(IX.8.) VM rendelet 3. célterületére történő pályázat benyújtásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 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. A Képviselő-testület 
megállapítja, hogy a pályázat keretében a Felcsút, Fő u. 137. szám alatt Faluház, mint 
közösségi és közművelődési programok szervezésére, lebonyolítására és ezen folyamatok 
nyomon követésére szolgáló épület és a kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés szükséges és 
megvalósítandó önkormányzati feladat.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
valamennyi nyilatkozatot megtegye. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 


