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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2016. október 27-i ülésen elfogadta a natúrpark
létrehozásának kezdeményezését és felhatalmazott, hogy hivatalos egyeztetésekbe
kezdjek a szükséges önkormányzatokkal, valamint szervezetekkel. Az 52/2017. (II.
16.) Kt. határozattal pedig elfogadta a Kapos-hegyháti Natúrpark - natúrparki
megalapozó szakmai háttértanulmányt (helyzetfeltárás).
A natúrparki névhasználati cím megszerzésének további feltétele a natúrparki
fejlesztési koncepció kidolgozása, eleget téve „A természet védelméről” szóló 1996.
évi LIII. törvényben, valamint „A magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója Szakmai és szervezeti működési keretek meghatározása” című dokumentumban
meghatározott tartalmi és formai követelménynek. Az együttműködésben résztvevő
települési önkormányzatokkal a natúrpark képviseletére és az operatív feladatok
koordinálására, végrehajtására jogi személyiséggel rendelkező „munkaszervezetet”
szándékozunk létrehozni, melyet a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr
Egyesület átalakításával a legcélszerűbb megteremteni. Ehhez az alábbi
változtatásokra van szükség:
Az Egyesület jogi személyisége változatlanul fennmarad. Az Egyesületen belül
jogi személyiség nélküli munkacsoportok (tagozatok) jönnek létre:
1. DÖPTE-tagozat
2. Önkormányzatok
3. Civilek
4. Vállalkozók
A tagozatok tagjai az Egyesületbe belépnek. Az Egyesület elnöksége a jelenlegi három
főről tovább bővül, tagjait a tagozatok delegálják. A tagozatok a saját tagjaik közül
jogosultak javaslatot tenni. A tagozatok a bevételeikkel szabadon rendelkeznek,
azonban azok meghatározott részét az igazgatási és adminisztrációs költségek miatt
rendelkezésre bocsátják. Minden tagozat működésének részletszabályait külön
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A nagyszámú tag miatt át kell
alakítani a legfőbb szerv (közgyűlés) működését, helyette küldöttgyűlés létrehozása
javasolt. A küldöttek megválasztásának módját az alapszabálynak tartalmaznia kell,
így Alapszabály módosítás is szükséges. A DÖPTE-munkacsoport kizárólagosan
dönthet a székhelyéül szolgáló ingatlan hasznosításával kapcsolatban, valamint
minden általa szervezett programmal kapcsolatosan. A 2. (önkormányzatok) tagozatba
lép be majd a Kapos-hegyháti Natúrpark településeinek önkormányzata.
Az egyesület 2006. február 10-én alakult, előtte Önkéntes Polgári Természetőr
csapatként működött. Az egyesület elnöke Dávid Gyula. Az egyesület 19 alapító
taggal indult, majd a bírósági bejegyzést követően folyamatos jelentkezések, és
felvételek történtek. Jelenleg 23 fő a tagság létszáma. A tagságról elmondható, hogy
aktív, sok rendezvényre ellátogat, az önkormányzat munkájában közreműködik. A
programjaik szervezésében a tagság családtagjai (házastárs, gyerekek, unokák) is részt
vesznek. Ilyen események: Hulladékszüret, forrástisztítás, természetvédelmi túrák,
programok, parlagfű mentesítési, valamint békamentési akciók.

Az egyesület fő céljai:
Dombóvár város egységes városképének, sajátos arculatú városközpontjának
kialakítása érdekében a város szépítése, meglévő természeti területek és értékeinek
védelme. A város természeti értékeinek feltárása és védelme. Védett természeti
területek őrzése, a védett területen kialakított jogellenes cselekmény, helyzet,
károsodás, veszélyeztetettség jelentése. A védett természeti területek látogatóinak
tájékoztatása, a természetvédelem szabályainak ismertetése. A természetvédelemmel
kapcsolatos kiadványok, pályázatok gondozása.
Főbb célcsoportok: Kulturális örökség megóvása.
Természetvédelem, állatvédelem.
Környezetvédelem.
Alapszabály módosítására csak akkor kerülhet sor, ha a tagok felvételre kerülnek, a
tagozatok teljesen összeállnak annak érdekében, hogy az elnökség megválasztható
legyen. Az egyesület jelenlegi és tervezett alapszabályát az előterjesztés melléklete
tartalmazza.
Javasolom, hogy Dombóvár Város Önkormányzata is belépjen a DÖPTE-be,
így biztosítva a Kapos-hegyháti Natúrpark névhasználati címéhez szükséges egyesület
kialakítását, mely előreláthatólag július végéig megtörténik.
Várhatóan az Alapszabály módosítását követően tömegével lépnek majd be
tagozati tagok, addig pedig az egyesületi felvételről a jelenlegi Egyesület dönt a
jelenleg érvényben lévő Alapszabálya értelmében.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának belépéséről a Dombóvári Önkéntes Polgári
Természetőr Egyesületbe

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat
belépését a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesületbe, és felhatalmazza a
polgármestert, hogy megtegye az ehhez szükséges intézkedéseket.
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