
 
        
 

 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:  ... /2021/26 

26. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban   

      

 

 

Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do Združenia Karpatskej kotliny 

hnutia Zdravé mestá. 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város az Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-

medencei Egyesületéhez való csatlakozásáról. 

 
 
 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:    Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP 

Felelős:  

   

Návrh na uznesenie:          Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:           Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

  

   

A/ schvaľuje 

zámer vstupu mesta Dunajská Streda do Združenia Karpatskej 

kotliny hnutia Zdravé mestá. 

jóváhagyja 

Dunaszerdahely Város az Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-

medencei Egyesületéhez való csatlakozási szándékát 

 

 

B/ berie na vedomie 

stanovy Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá 

tudomásul veszi 

Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-medencei Egyesülete 

alapszabályát 

 



C/ súhlasí 

s cieľmi Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá 

egyetért  

az Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-medencei Egyesülete 

céljaival 

 

D/ splnomocňuje primátora mesta  

a) na zabezpečenie  úkonov súvisiacich  so  vstupom  mesta  

Dunajská  Streda do Združenia Karpatskej kotliny hnutia 

Zdravé mestá 

b) na zabezpečenie podmienok členstva v združení 

v nasledovnom rozsahu: 

 zabezpečiť personálne (miestny koordinátor, komisia 

programu), a materiálno-technické požiadavky, ktoré sú 

potrebné na vykonávanie činností programu Zdravé mestá 

 vypracovať výročné správy o vykonaných prácach/ 

aktivitách a návrhov do budúcna 

 účasť na stretnutiach združenia. 

 

meghatalmazza a polgármestert 

a) Dunaszerdahely Város az Egészséges Városok Mozgalom 

Kárpát-medencei Egyesületéhez való csatlakozásához 

szükséges lépések megtételére 

b) a későbbi tagsághoz szükséges feltételeket biztosítására, az 

alábbiak szerint: 

 Az Egészséges Városok Program helyi működéséhez 

szükséges személyi (helyi koordinátor, multiszektoriális 

programbizottság), anyagi és infrastrukturális feltételek 

megteremtése 

 Évente beszámoló készítése a végzett munkáról, valamint 

javaslatok a további időszak terveire. 

 Részvétel az egyesület találkozóin. 
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2021. november 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

V roku 1987 rozhodla regionálna kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre 

Európu o spustení takého demonštračného projektu, ktorého cieľom je zapojenie 

nezdravotníckych sektorov, samospráv a komunít do rozvoja zdravia. 

Program Zdravé mestá začínal s 35 mestami, ale za krátky čas sa rozrástol po celom svete. 

V súčasnosti je v európskom regióne do programu zapojených takmer 100 projektových miest 

a 1500 miest ako členov 30 národných sietí. 

Primárnym cieľom programu Zdravé mestá je postaviť zdravie na popredné miesto 

komunálnych rozhodovacích orgánov, aby napomohol vypracovanie obsiahlej miestnej 

stratégie na zabezpečenie zdravia a trvalo udržateľného rozvoja. 

 

Maďarská asociácia zdravých miest vznikla v roku 1992, ako následok štvorročnej sieťovej 

spolupráce s 11 členskými mestami. V roku 2014 asociácia zmenila svoje stanovy tak, aby 

umožnila pripojenie aj cezhraničných území obývaných Maďarmi. Jej cieľom je zriadiť 

spoluprácu v oblasti rozvoja zdravia v rámci Karpatskej kotliny. 

Na vyjadrenie novej roly organizácia zmenila aj svoj názov: Združenie Karpatskej kotliny 

hnutia Zdravé mestá. Združenie má v súčasnosti 25 členských miest, z ktorých 8 sa nachádza v 

oblastiach obývaných Maďarmi za hranicami – Sikulská oblasť, Prekmurie a Vojvodina. Jeho 

cieľom je vytvorenie spolupráce v oblasti rozvoja zdravia pre celú Karpatskú kotlinu zapojením 

Hornej zeme a Zakarpatskej oblasti.  

 

Účasť v programe Zdravé mestá a uplatňovanie jeho metód môže napomôcť účinnejšiu 

realizáciu mestských programov rozvoja zdravia s cieľom zveľaďovať zdravie a pohodu 

obyvateľstva. 

Združenie organizuje pre svojich členov pravidelné stretnutia a tréningy, na ktorých sa 

zúčastnení členovia môžu spôsobom osvojenia si prípadových štúdií alebo metód 

vypracovaných združením, oboznámiť s nástrojmi presadzovania cieľov Zdravých miest.  

 

Účasť na stretnutiach a podujatiach združenia vytvára príležitosť na nadväzovanie 

bezprostredných odborných vzťahov, zabezpečenie spolupráce, ako aj oboznamovanie sa s 

našim mestom a aktivitami s členstvom združenia.  

Medzinárodný program môže tiež podporiť vybudovanie vzťahov s členmi európskej siete, 

prostredníctvom ktorých sa môžeme zapojiť do spoločných projektov a súťaží podporovaných 

EÚ. 

 

 

Vstup mesta do združenia schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z.n.p. mestské zastupiteľstvo:  

„(4)  Obecné  zastupiteľstvo  rozhoduje  o  základných  otázkach  života  obce,  najmä  je  mu  

vyhradené  

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 

starostu  vymenúvať  a  odvolávať  ich  vedúcich  (riaditeľov),  zakladať  a  zrušovať  obchodné  

spoločnosti  a  iné  právnické  osoby a  schvaľovať  zástupcov  obce  do  ich  štatutárnych  a 

kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,   

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť  v združeniach, ako  aj 

zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,“  

  



V prípade  schválenia  účasti  mesta  v Združení Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá 

mestským  zastupiteľstvom,  bude  zaslané uznesenie mestského zastupiteľstva Združeniu 

Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá. 

  

  

  

Predkladaný návrh prerokovala  

 komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča ho schváliť. 

 Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

 

Vypracovala: dr.jur. Katarína Mészárosová, referát právny ÚP 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indokolási jelentés: 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodája 1987-ben döntött egy 

olyan demonstrációs projekt elindításáról, melynek célja az egészségügyön kívüli szektorok, az 

önkormányzatok és a közösségek bevonása az egészségfejlesztésbe.  

Az Egészséges Városok program 35 európai várossal indult el, azonban rövid idő alatt 

világméretű mozgalommá nőtte ki magát. Jelenleg az Európai Régióban közel 100 

projektváros, és 30 nemzeti hálózat tagjaként 1500 város része a programnak.  

Az Egészséges Városok program elsődleges célja, hogy a települések döntéshozóinak 

napirendjén az egyik legfontosabb helyen szerepeltesse az egészséget, hogy elősegítse átfogó 

helyi stratégiák kidolgozását az egészség és a fenntartható fejlődés biztosítására.  

 

1992-ben alakult meg az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége, négy év hálózati 

együttműködést követően, 11 tagvárossal. A szövetség 2014-ben módosította alapszabályát, 

hogy lehetővé váljon a határon túli magyarlakta települések csatlakozása is. Célja egy Kárpát-

medencei együttműködés létrehozása az egészségfejlesztés területén. 

Az új szerep kifejezésére a szervezet a nevét is megváltoztatta: Egészséges Városok Mozgalom 

Kárpát-medencei Egyesülete. Az egyesületnek jelenleg 25 tagvárosa van, melyből 8 város 

határon túli magyarlakta területen található – Székelyföld, Muravidék, és Vajdaság területéről. 

Célja, hogy Felvidék és Kárpátalja bekapcsolásával az egész Kárpát-medencére kiterjedő 

egészségfejlesztési együttműködés alakuljon ki.  

 

Az Egészséges Városok programban való részvétel és módszereinek alkalmazása elősegítheti a 

települési egészségfejlesztési programok hatékonyabb megvalósítását, a lakosság egészségének 

és jól-létének fejlesztése céljából.  

Az egyesület rendszeres találkozókat, tréningeket tart tagjai számára, ahol a résztvevők 

esettanulmányaiból, vagy az egyesület által kidolgozott módszerek elsajátítása útján ismerhetik 

meg a tagok az Egészséges Városok céljait elősegítő eszközöket. 

 

Az egyesület találkozóin, rendezvényein való részvétel lehetőséget teremt a közvetlen szakmai 

kapcsolatok kialakítására, együttműködések megalapozására, valamint városunk és 

tevékenységeink megismertetésére az egyesület tagságával.  

A nemzetközi program elősegítheti olyan kapcsolatok kialakítását is az európai hálózat 

tagjaival, melyek révén közös projectekben és az EU által támogatott pályázatokon vehetünk 

részt. 
 

A város egyesülethez való csatlakozását az 1990. évi 369.sz. a községi önkormányzatokról 

törvény 11.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület hagyja jóvá: 

„(4) A helyi képviselő-testület dönt a község életét érintő alapvető kérdésekről, a következők 

tartoznak kizárólagos döntési jogkörébe: 

l) a község költségvetési és dotációs szervezeteinek létrehozása, megszüntetése és ellenőrzése 

és a polgármester javaslatára ezek vezetőinek (igazgatóinak) kinevezése és leváltása, gazdasági 

társaságok és egyéb jogi személyek alapítása és felszámolása, illetve a községek képviselőinek 

e gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek képviseleti és ellenőrző szerveibe való 

jóváhagyása, valamint a község jogi személyeken belüli anyagi részvállalásának jóváhagyása, 

m) a község eszközeinek és tevékenységeinek összevonásának jóváhagyása és az 

egyesületekben való részvétel jóváhagyása, valamint a közös regionális vagy célalapok 

létrehozásának jóváhagyása.” 
 



Dunaszerdahely Város az Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-medencei Egyesületéhez 

való csatlakozásának jóváhagyása esetén a képviselő-testület határozatának egy példánya 

Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-medencei Egyesületét részére elküldésre kerül. 

Az előterjesztett javaslatot megvitatta: 

 Egészségügyi és Szociális Gondoskodás Bizottsága és javasolja jóváhagyni. 

 Dunaszerdahely Város Tanácsa és javasolja jóváhagyni. 

 


