
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 09. 20.

Javaslat a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésre 

Előadó:     a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott: 
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.09.18.
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.09.18.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.09.19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Mária  Út  Közhasznú  Egyesület  –  melyhez  2015-ben  csatlakoztunk  –  az  Önkormányzatunk
együttműködését kéri a zarándok út turizmus fejlesztésével kapcsolatban.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 20359-3/2018

Ügyintéző neve: Kárgli Rita Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Javaslat a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésre 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése 421/2015. (VI.18.) határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a
Mária Út Közhasznú Egyesülethez. 

A Mária Út Egyesület azóta is nagyon sokat tett a magyarországi zarándok turizmus fejlesztéséért,
pl. az országban megtervezték és kijelölték a Mária Zarándokút útvonalát.

Az  egyesület  új  célja,  hogy  a  zarándok  turizmus  fejlesztése  közép-európai  együttműködés
keretében  fejlődjön tovább  és  ezért  kezdeményezni  kívánják  a  Kormánynál,  hogy a  zarándok
turizmus fejlesztésére és az ezzel kapcsolatos közép-európai együttműködésre külön programot
valósítson meg.

Dunaújvároson áthalad a Mária Zarándokút, ezért a közép-európai fejlesztés a városunk számára
gazdasági, turisztikai és kapcsolati tőke építésében is előnyökkel jár.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság és az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az
előterjesztést a 2018. szeptember 18-i ülésén tárgyalta és véleményét szóban ismerteti.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a 2018. szeptember 19-i ülésén tárgyalta
és véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2018. (IX.20.) határozata
a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a Mária Út Közhasznú
Egyesület  kezdeményezze  a  Kormánynál,  hogy  a  zarándok  turizmus  fejlesztésére  és  ezzel
összefüggésben a közép-európai együttműködésre külön programot valósítson meg. 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat közlésére a
Mária Út Közhasznú Egyesülettel.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztályvezető

Határidő: 2018. október 1.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

Hingyi László sk. Tóth Kálmán sk.
Gazdasági és területfejlesztési Ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnöke bizottság elnöke

Izsák Máté sk.
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport 
bizottság elnöke
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