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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. május 5-i ülésen a Képviselő-testület a 200/2016. (V. 5.) Kt.
határozattal fogadta el, hogy Dombóvár Város Önkormányzata támogatási kérelmet
nyújtson be a KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” című pályázati
felhívásra.
Ezen pályázati felhívásra a ZÖLDTÁRS KÖRNYEZETVÉDELMI
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (Továbbiakban: Alapítvány) is pályázatot kíván
benyújtani. Baka Györggyel, az Alapítvány elnökével történt közös egyeztetések
alapján mind az Önkormányzat, mind az Alapítvány pályázatának sikeressége
érdekében szükséges lenne egy kölcsönös együttműködés kialakítása. A mellékelt
együttműködés alapján az Alapítvány pályázati felhívásra benyújtandó projektjében
kitűzött és jóváhagyott célok elérését közös együttműködéssel valósítjuk meg.
A projekt megvalósítása érdekében az Önkormányzat az alábbi feladatokat vállalja:
• Szakmai segítséget nyújt a település általános iskolái, felső tagozatban (5-8.
osztályok) megrendezésre kerülő energia- és klímatudatossági programok
(tesztek, filmvetítések, előadások) megszervezésében,
• Szakmai segítséget nyújt a település középiskoláiban megrendezésre kerülő
energia- és klímatudatossági programok (tesztek, filmvetítések, előadások)
megszervezésében,
• Biztosítja a Zöldtárs Alapítvány részvételét legalább egy települési napon („Az
okos energiatudatos” sátorban játékos formában diákok és felnőttek részére
kerül bemutatásra az energiatakarékosság fontossága, a megújuló energiák
szerepe, a klímaváltozás jelentősége)
• Megszervezi a Képviselő-testület tagjai és a Polgármesteri Hivatal dolgozói
számára a Zöldtárs Alapítvány által megtartásra kerülő „Klíma- és energia
dilemma” előadáson, filmvetítésen, beszélgetésen való részvételt.
• A fenti tevékenységekről véleményez, javaslatot ad, a programokban érintett
intézmények, szervezetek kontakt személyeit, azok elérhetőségeit megadja.
Az Önkormányzat a megállapodás keretében nem vállal pénzügyi kötelezettséget,
valamint a nem önkormányzati fenntartásban lévő intézményeket (általános és
középiskolák) nem kötelezi a pályázat során megvalósításra kerülő programok
részvételében, viszont segíti a kapcsolatfelvételt az Alapítvány és az intézmények,
szervezetek között.
Az általunk benyújtani kívánt projekthez is elengedhetetlen az Alapítvány
együttműködése, így a későbbiekben hasonló megállapodás kötésére kerül sor,
melyben az Alapítvány lesz a partnerszervezet.
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
együttműködési megállapodás kötéséről a ZÖLDTÁRS
KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNNYAL
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.4.1
„Szemléletformálási programok” című pályázati felhívásra a ZÖLDTÁRS
KÖRNYEZETVÉDELMI
KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNNYAL
kötött
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy együttműködési megállapodásokat kössön az Önkormányzat,
mint főpályázó által a KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” című
pályázati felhívásra benyújtandó projekthez kapcsolódóan.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

