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ELŐTERJESZTÉS 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013.november 20-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
 
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 

 
 
 
Tárgykört rendező jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- 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: Oláh Gyárfás polgármester 
Az előterjesztést készítette: dr. Sisa András jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az 
önkormányzatoknak kötelező ellátandó feladata a közművelődési tevékenység biztosítása, 
mely feladatot elláthatja saját maga, vagy megállapodás alapján együttműködő szervezettel.  
 
Községünkben az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány előzetes egyeztetés alapján vállalta, 
hogy közművelődési megállapodásban meghatározott feltételek mellett ellátja a kötelező 
önkormányzati feladatot is.  
 
Feladatellátás részleteit jelen előterjesztés mellékletét képező együttműködési és 
közművelődési megállapodás tartalmazza. 
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Az Önkormányzatnak támogatói nyilatkozatot kell tennie, illetve tulajdonosi hozzájárulását is 
kell adnia annak érdekében, hogy a pályázat beadásra kerülhessen. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg, a határozati javaslatot és a 
szabályzatot elfogadni szíveskedjen. 
  
 
Alcsútdoboz, 2013. november 20.   
 
 
                                                                      Tisztelettel:           
                                            
                                                                                                        Oláh Gyárfás  

          polgármester 
 

 
Határozati javaslat 1/ 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013.(XI.20.) számú határozata 

 együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 
 

Alcsútdoboz Település 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 8. § (8) bekezdése alapján együttműködési 
megállapodás köt az Alcsútdoboz Községért Közalapítvánnyal.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
Határozati javaslat 2/ 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2013.(XI.20.) számú határozata 

 közművelődési megállapodás jóváhagyásáról 
 
Alcsútdoboz Település 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 8. § (8) bekezdése alapján közművelődési 
megállapodás köt az Alcsútdoboz Községért Közalapítvánnyal.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 
 
 
Határozati javaslat 3/ 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2013.(XI.20.) számú határozata 

Tulajdonosi hozzájárulás a Helytörténeti Kiállításnak és a Községi Könyvtárnak otthont adó 
épület külső és belső felújítására és az üzemeltetésre 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 
ahhoz, 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 benyújtó Alcsútdoboz Községért Közalapítvány - Alcsútdoboz Település 
Önkormányzat tulajdonában lévő – 960/1 hrsz.-ú, természetben 8087 Alcsútdoboz, Szabadság 
utca 107. szám alatt elhelyezkedő – Helytörténeti Kiállításnak és a Községi Könyvtárnak 
otthont adó épület külsőleg felújítsa és a projektben vállaltak szerint öt éven keresztül 
üzemeltesse.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatói nyilatkozatot megtegye. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Határozati javaslat 4/ 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2013.(XI.20.) számú határozata 

Támogatói nyilatkozat a Helytörténeti Kiállításnak és a Községi Könyvtárnak otthont adó 
épület fejlesztéséhez 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, 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 benyújtó 
Alcsútdoboz Községért Közalapítvány - Alcsútdoboz Település Önkormányzat tulajdonában 
lévő – 960/1 hrsz.-ú, természetben 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 107. szám alatt 
elhelyezkedő – Helytörténeti Kiállításnak és a Községi Könyvtárnak otthont adó épület külső 
felújítás beruházás megvalósítása a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatói nyilatkozatot megtegye. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


