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Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Dunaújvárosi  Sporthorgász  Egyesülettel
együttműködési megállapodást kíván kötni. 
A  megállapodás  megkötésének  alapvető  motivációja,  hogy  a  Sporthorgász  Egyesület  és  az
Önkormányzat  a  Kikötői-öböl  (Felső-öböl)  és  a  Szabadstrand  vízterületeit  és  az  ezt  érintő
partszakaszokat egymás érdekek szem előtt tartásával szeretné igénybe venni és használni. 
A közös érdekek figyelembe vétele mentén több lépcsős tárgyalás sorozatot követően alakult ki az
együttműködési megállapodás tervezete, melyet az előterjesztés mellékletében helyzetem el.

Az együttműködési megállapodás a következő részterületeket érinti:
- part-menti területek megközelítése (közlekedés, parkolás),
- rendezvények megtarthatósága,
- Szabadstrand nyári működése,
- hínár- és algagyérítés, halasítás, mesterséges ívóhelyek létesítése,
- horgászturizmus népszerűsítése, fejlesztése, 
- természet-, és környezetvédelem,
- a vízi élővilág és ismeretterjesztés iskolás korú gyermekek részére,
- játszóhelyek közös kijelölése,
- lehetséges fejlesztési irányok közös meghatározása.

A  Magyarország  helyi  önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  az  alapvető
rendelkezések között a következőket mondja ki: 
„2. § (1) A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga,
melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a
helyi közösségen belül.”

Tekintettel  arra,  hogy  a  Dunaújvárosi  Sporthorgász  Egyesület  civil  szervezetnek  minősül
önkormányzatunk eleget tesz a  a civil  szervezetekkel való kapcsolattartásról,  együttműködésről,
valamint  támogatásuk  feltételeiről  16/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  2.  §-ában
megfogalmazottaknak,  miszerint  Közgyűlés  a  civil  szervezettekkel  kapcsolatos  célja,  a  civil
társadalom  erősítése,  a  civilszervezetek  helyi  társadalmi  szerepvállalásának  segítése,  az
önkormányzat és a civilszervezetek közötti viszony és munkamegosztás előmozdítása.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatásköreit a Kormány által
kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a polgármester gyakorolja.

Dunaújváros, 2021. február 10.
                                                                                          

   
               Tisztelettel:

dr. Molnár Attila



jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
….  /2021. (II. 18.) határozata  

a  Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesülettel együttműködési megállapodás
elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Polgármestere -  a  katasztrófavédelemről  és a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  § (4)
bekezdése szerint - a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  megismerte  és  elfogadja  a
Dunaújvárosi  Sporthorgász  Egyesülettel  kötendő  e  határozat  mellékletében  szereplő
Együttműködési Megállapodás tervezetét.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri jegyzőt, hogy Együttműködési
Megállapodást aláírásra készítse elő.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  továbbá  a  jegyzőt  jelen
határozat közlésre.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a jegyző

Határidő: 2021. február 19.

Dunaújváros, 2021. február 11.

      Pintér Tamás
      polgármester
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