Kiegészítés az 1. számú előterjesztéshez
Tisztelt Képviselő-testület!
A különböző fórumokon megjelenő téves információk miatt ismételten tájékoztatom a
Képviselő-testületet az izraeli testvérvárosi kapcsolat kiépítése céljából utazott
delegáció költségeiről.
A Képviselő-testület 2015. augusztus 27-i ülésén tárgyalta az előterjesztést. Az
anyagban bemutattam a kapcsolatfelvételre javasolt településeket, a tervezett
programot és a várható önköltséget, kiemelve, hogy a saját és a jegyző költségei
tekintetében az önkormányzatnak nem kell számolnia végleges kiadással, az
önkormányzati képviselő esetében az egy főre jutó költség harmadát javasoltam
megtéríteni, a külkapcsolati referens esetében számolható a teljes költség. A
Képviselő-testület a 358/2015. (VIII. 27.) Kt. határozata alapján támogatta 4 fős
önkormányzati delegáció utazását Izrael Államba 2015. október 27. és 30. között
kulturális, vallási, gazdasági kapcsolatok kiépítése céljából.
Az utazással kapcsolatos költségekre a Képviselő-testület 550.000 Ft-ot különített el.
Az út tapasztalatairól és a testvérvárosi tárgyalások eredményeiről a Képviselő-testület
2015. november 20-i ülésén számoltam be, melyben újra tájékoztatást nyújtottam a
költségek viseléséről is.
A Képviselő-testület a beszámolót az 524/2015. (XI. 26.) határozatával elfogadta.
A küldöttség tagja volt még Molnár Tünde bizottsági elnök, dr. Letenyei Róbert
jegyző, Ilia Anita külkapcsolati referens.
Az előterjesztéssel egyezően az utat a Dombóvár Magyar-Izraeli Baráti Társaság
Egyesület szervezte.
Az utazás költségei tartalmazták a repülőjegyet és poggyászköltséget, szállást 3
éjszakára, a transzfert a reptérről és a belföldi utazást, valamint a tolmácsolást.
A teljes költség az alábbiakból tevődött össze:
repülőjegy turistaosztály
462.000 Ft
szállás reggelivel
571.200 Ft
transzfer és belföldi utazás
358.400 Ft
tolmácsolás
100.000 Ft
összes költség:
1.491.600 Ft
Az utazás egy főre jutó költsége 372.900 Ft, melyet teljes egészében megtérített rajtam
kívül dr. Letenyei Róbert jegyző, kétharmad részét fizette meg Molnár Tünde
bizottsági elnök.
Az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Utazás költsége:
1.491.600 Ft
Befizetés:
Szabó Loránd
-372.900 Ft
dr. Letenyei Róbert
-372.900 Ft
Molnár Tünde
-248.600 Ft
497.200 Ft

Az önkormányzatot terhelő végleges költség az elfogadott keretet nem lépte túl.
Az utazás előtt a devizaárfolyam változása miatt az egy főre jutó pontos összeg nem
állapítható meg, emiatt 2015. október 2-án az izraeli utazásom költségeire 400.000 Ftot utaltam át.
Kérem a Képviselő-testületet a tájékoztató ismételt elfogadására.
XI.
Határozati javaslat
Tájékoztató az izraeli kiküldetésről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az izraeli út
költségeiről szóló tájékoztatót.

Szabó Loránd
polgármester

