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ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. március 15-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Hitelfelvételhez hozzájárulás tárgyban hozott döntés ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városgazdálkodási Iroda

Tárgyalta: Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni.

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Városgazdálkodási Iroda
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. március 9-én kelt levelemben kezdeményeztem a Képviselő-testület által a
2012. március 8-i ülésen elfogadott, „Hitelfelvételhez hozzájárulás” tárgyban hozott
82/2012. (III. 8.) számú határozat ismételt megtárgyalását.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése
biztosítja a polgármester számára ezt a jogkört: „(3) A polgármester, ha a képviselőtestület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy
alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az
ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától
számított tizenöt napon belül dönt.”
Megítélésem szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit, mivel a határozat nem a
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint került elfogadásra. Azért,
hogy a későbbi problémákat (pl.: Kormányhivatal döntésre vonatkozó negatív
állásfoglalása) elkerüljük, javaslom, hogy a régi határozatot vonjuk vissza.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadására kérem a Tisztelt Képviselőtestületet.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 82/2012. (III. 8.) számú
határozatát a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére ismételten
megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150 millió Ft összegű
rulírozó hitel (munkabérhitel) felvételét rendeli el. A hitel végső lejárata 2012. június
1.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékainak fizetését az éves költségvetésébe beépíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatban
valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére és a szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület a 82/2012. (III. 8.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: 2012. március 26. – a szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Szabó Loránd
polgármester

