
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

 Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. október 18.

Javaslat  együttműködési  megállapodás  megkötésére víziturisztikai  célú  információs
eszközök elhelyezése tárgyában 

Előadó  :        a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztika bizottság elnöke
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő  :  Dr. Molnár Attila - aljegyző 

Meghívott  :   Pető Zsolt - Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály elnöke

Véleményező     bizottságok  :
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztika bizottság                                    2018. 10. 16.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                 2018. 10. 16.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: 
A  Dunaferr  Sportegyesület  Kajak-Kenu  és  Sárkányhajó  Szakosztályának  Elnöke  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez fordult abból a célból,  hogy háromoldalú együttműködési
megállapodás  jöjjön  létre  víziturisztikai  célú  információs  táblák  elhelyezése  tárgyában  az
Önkormányzat,  a  Magyar  Kajak-Kenu  Szövetség,  továbbá  a  BJMOKK Sportüzemeltetési  Nkft.
között.  

 A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: - Iktatószám: 25922-2/2018.
Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
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: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

együttműködési megállapodás megkötésére víziturisztikai célú információs eszközök
elhelyezése tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaferr Sportegyesület Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztályának Elnöke levélben fordult
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteréhez  „Együttműködési  megállapodás”
megkötésének kezdeményezésével (lásd: 1. számú melléklet). 
A kezdeményezés arra irányul, hogy Önkormányzatunk, a Magyar Kajak Kenu Szövetség (mint
Konzorciumvezető), valamint a BJMOKK Sportüzemeltetési Nkft. (mint Szolgáltató) között jöjjön
létre megállapodás a Dunaújvárosban kihelyezésre kerülő víziturisztikai célú információs eszközök
(táblák) tárgyában. 
A megállapodás célja, hogy népszerűsítse a Dunaújváros, Alsó sétányon (hrsz: 391/1) kialakításra
kerülő vízi megállóhelyeket. 
A kérelem benyújtásának előzménye, hogy a Konzorciumvezető Magyar Kajak-Kenu Szövetség
pályázatot nyújtott be a GINOP-7.1.2-15 kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának
fejlesztése”  című  pályázati  felhívásra.  A  pályázat  sikeres  volt,  így  2017.  augusztus  2.  napján
Támogatási Szerződés jött létre a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Konzorciumvezető között a
„A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” című projekt megvalósítására.     
A Dunaferr Sportegyesület Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztályának Elnökének tájékoztatása
szerint  a  projekt  keretében  a  túrahajók  és  egyéb  túraeszközök  is  beszerzésre  kerültek  a
Dunaújvárosi Csónakházba, és amelyeket a szakosztály használatba is vett. A pályázat, mint záró
feltételt  előírja,  hogy a Konzorciumvezetőnek és a Szolgáltatónak,  az érintett  projekttel  érintett
önkormányzatok (külön-külön) háromoldalú együttműködési megállapodást szükséges kötni.
Tájékoztatjuk  a  T.  Közgyűlést,  hogy az  információs  táblák  helyei  kijelölésre  kerültek  (lásd:  2.
számú  melléklet),  és  azok  kihelyezéshez  a  szükséges  „Közútkezelői  hozzájárulást”  24576-
2/2018.  számon Dunaújváros Megyei  Jogú Város Jegyzője kiadta  (lásd: 3.  számú melléklet),
továbbá a táblák összesen 6 helyszínen való kihelyezéséhez Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének településkép védelméről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése  által  alkotott  34/2017.  (XII.22.)  önkormányzati  rendelete  alapján  településképi
bejelentést nem kell tenni.  
A beérkezett javaslat megfogalmazása szerint, a megállapodás tervezet egyelőre véleményezés
céljából kerül az önkormányzat elé, ahhoz módosító javaslatokat lehet fűzni. 
Az együttműködési megállapodás-tervezethez az előkészítő az alábbi megjegyzéseket fűzi:

- a  megállapodás-tervezet  II/6.  pontját  törölni  szükséges,  tekintettel  arra,  hogy  az
önkormányzat ténylegesen nem ad át a táblák kihelyezéséhez szükséges szöveges és képi
alapanyagot, így harmadik személy jogát értelemszerűen nem is érintheti;

- a  megállapodás-tervezet  II/7.  pontját  pontosítani  szükséges,  mivel  az  önkormányzat  a
jogszabályi feltételek teljesülése esetén van lehetősége a projekt fenntartási időszakában a
különböző engedélyek kibocsátására;

- a  megállapodás-tervezet  III/13.  pontját  szintén  törölni  szükséges,  tekintettel  arra,  hogy
önkormányzatunk nem követi folyamatosan figyelemmel azt,  hogy veszély fenyegeti-e a
táblákat;

- a megállapodás-tervezet IV/15. pontját  a III/13. pontnak való összefüggései miatt  törölni
szükséges, ezen kívül megjegyzendő, hogy a tervezetben kizárólag az önkormányzat általi
szerződés-szegésre irányoz elő szankciót, a másik két fél részére nem, e megállapodási
feltétel semmiképpen nem lenne elfogadható;

- a megállapodás-tervezet V/18. pontjában hibásan Bölcske település polgármesterének e-
mail címe került rögzítésre, melyet javítani kell. 

Az  együttműködési  megállapodás  mellékletében  foglaltakkal  kapcsolatosan  az  előkészítő
észrevételt nem tesz.

Az együttműködési megállapodás-tervezet a fentinek megfelelően az előkészítő átdolgozta, és az
előterjesztés 4. számú mellékletében helyezte el.



Az előterjesztést a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. október 16-
ai rendkívüli ülésén fogja tárgyalni.
Az előterjesztést az Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2018. október 16-ai rendkívüli  ülésén
fogja tárgyalni, és ezzel együtt a megállapodás tervezetet véleményezni.
Tekintettel  arra, hogy a közgyűlési  postázásra a bizottsági  ülések előtt  kerül  sor a bizottságok
elnökei a bizottsági véleményeket a Közgyűlés ülésén szóban fogják ismertetni.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
…./2018. (X.18.) határozata

együttműködési megállapodás megkötésére víziturisztikai célú információs eszközök
elhelyezéséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzat  Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát,  hogy
háromoldalú  együttműködési  megállapodást  kíván kötni  a  Magyar  Kajak  Kenu Szövetség mint
Konzorciumvezetővel, és a BJMOKK Sportüzemeltetési Nkft. mint Szolgáltatóval a GINOP-7.1.2-
15  kódszámú  pályázat  keretében  megvalósuló  dunaújvárosi  vízi  megállóhely  (cím:  2400
Dunaújváros,  Alsó  sétány,  helyrajzi  szám:  391/1)  népszerűsítését  szolgáló  víziturisztikai  célú
információs eszközök (táblák) elhelyezéséről.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy a határozati
javaslat mellékletében szereplő háromoldalú együttműködési megállapodást aláírja, és megküldje
a Konzorciumvezető részére.

Felelős:          - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                          aljegyző 
Határidő:       -  az együttműködési megállapodás aláírására és megküldésére:
                          2018. október 26.

Dunaújváros, 2018. október 18.

                             Cserni Béla s.k.                                                      Tóth Kálmán s.k.
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

                  és turisztikai bizottság elnöke                                                 elnöke
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