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JAVASLAT
együttműködési megállapodás megkötésére a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért

Egyesületével

Tisztelt Közgyűlés!

A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete és az önkormányzat között az együttműködés
évekkel  ezelőtt  kezdődött.  Az  együttműködés  során  az  egyesület  közreműködött  a
mozgáskorlátozotti  parkoló  iránti  kérelem  véleményezésében  (a  szükséges  dokumentumok
rendelkezésre állását vizsgálta), az akadálymentesítésben, az önkormányzati beruházások terveinek
megismerése  és  kivitelezése  folyamatában.  Az  önkormányzat  az  együttműködés  alapján  az
egyesület számára haszonkölcsön szerződés alapján helyiséget biztosított a polgármesteri hivatal
épületében.

Az egyesület  a jövőben is  szeretné a kialakult  együttműködést  fenntartani,  ez az önkormányzat
számára is fontos, ezért  indokolt  az együttműködés írásban megkötött  megállapodásban történő
rögzítése.

Az előkészítő osztály előkészítette az együttműködési megállapodás tervezetét, mely a határozati
javaslat melléklete.

A javaslatot az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint az oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolati  bizottság  megtárgyalta.  A bizottságok  véleményét  a  bizottság  elnökei  a  közgyűlésen
szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     

…./2019. (XII.23.) határozata
együttműködési megállapodás megkötésére a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért

Egyesületével

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal a céllal, hogy az önkormányzat és
a  Mozgáskorlátozottak  Együtt  Egymásért  Egyesülete  az  elmúlt  években  kialakult
együttműködés további fenntartásáról egymással írásbeli megállapodást kössön.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
egyúttal  felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására a határozat  mellékletében
foglalt tartalommal.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő:   2020. január 15.

Dunaújváros, 2019. december 23.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Szántó Péter s.k.
az oktatási, kulturális és társadalmi

kapcsolati bizottság
elnöke



A …/2019. (XII.23.) határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye:
2400  Dunaújváros,  Városháza  tér  1.,  képviseli:  Pintér  Tamás  polgármester)  –  a
továbbiakban: önkormányzat –,

másrészről  a  Mozgáskorlátozottak  Együtt  Egymásért  Egyesülete (székhelye:  2400
Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11, nyilvántartási száma: 07-02-0001176, képviseli:
Kondor László elnök) – a továbbiakban: egyesület – között az alulírott helyen és időben az
alábbi tartalommal:

1.  A  szerződő  felek  rögzítik,  hogy  együttműködésük  évekkel  ezelőtt  kezdődött  meg,
melynek  folytatását  szerződő  felek  fontosnak  és  kölcsönösen  előnyösnek  ítélik  meg,
melyre figyelemmel egymással írásbeli együttműködési megállapodást kötnek.

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat felkéri az egyesületet az
alábbi feladatainak ellátásában történő közreműködésre:

a)  a  mozgáskorlátozotti  parkoló  iránti  kérelem  véleményezése  (a  kérelem  tartalmi  és
formai követelményeinek vizsgálata);

b)  akadálymentesítésben  történő  tanácsadás,  ennek  keretében  az  önkormányzati
fenntartásban  lévő  intézmények,  járdák  akadálymentesítésére  vonatkozó  ütemtervek
elkészítésében és éves felülvizsgálatában történő közreműködés;

c)  akadálymentesítés  szükségességének  a  felmérése,  mozgáskorlátozotti  parkolók
helyének  kijelölése  önkormányzati  fenntartásban  lévő  intézményeknél,  önkormányzati
tulajdonban lévő közterületen (parkok, utak);

d)  véleményadás  az  önkormányzati  beruházások  terveiről,  a  kivitelezés  folyamatában
történő részvétel.

3.  Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  2.  pontban  meghatározott
feladatokhoz  szükséges  kérelmek,  tervek  megismerhetőségét  az  egyesület  számára
biztosítja, az egyesület véleményét, javaslatait a jogszabályok keretei között figyelembe
veszi.

4.  Az  önkormányzat  támogatja  és  elősegíti  az  önkormányzati  intézmények,  az
önkormányzati  tulajdonban  lévő  gazdasági  társaságok  és  az  egyesület  közötti
kapcsolattartást, lehetőséget biztosítva arra, hogy az egyesület a működésükre vonatkozó
észrevételeit  részükre  átadja,  az  észrevételeket  indokolt  esetben  e  szervezetekkel
megvitassa,  valamint  az  egyesület  közreműködjön  a  megoldási  javaslatok
kidolgozásában.

5.  Az  önkormányzat  a  jelen  együttműködési  megállapodás  időtartama  alatt  évente
aktualizált  haszonkölcsön  szerződés  alapján  biztosítja  az  egyesület  számára  a
polgármesteri hivatal (címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) földszintjén található 3-
4. számú iroda ingyenes használatát.



6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodást
határozatlan időre kötik meg.

7. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a
másik  félhez  címzett  írásbeli  nyilatkozatával  60  napos  felmondási  határidővel
felmondhatja.

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A szerződő felek a jelen együttműködési megállapodást elolvasták, értelmezték és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.

Dunaújváros, ………………………..

……………………………….
Pintér Tamás

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

……………………………….
Kondor László

a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért
Egyesülete

elnöke
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