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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. április 28-án kiküldött levelemben kezdeményeztem a Képviselő-testület által
a 2013. április 25-i ülésen elfogadott, az orvosi rendelőkkel kapcsolatos sürgős javítási
intézkedések tárgyában hozott 164/2013. (IV. 25.) számú határozat ismételt
megtárgyalását.
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (1) bekezdése
biztosítja a polgármester számára ezt a jogkört: „(1) Amennyiben a polgármester a
képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon
ügyben – a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1)
bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével – egy alkalommal
kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három
napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt
napon belül minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg
arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.”
Megítélésem szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit, mivel az Önkormányzat
2013. évi költségvetésében szereplő polgármesteri keret más, a város számára fontos
feladatok elvégzésére már le lett kötve (pl. kulturális rendezvények, civil szervezetek
támogatása, sportesemények).
A fentiek alapján javaslom a határozat 2. pontjának visszavonását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 164/2013. (IV.25.) számú
határozatát a polgármesternek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 68. § (1) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére
ismételten megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza:
A Képviselő-testület 164/2013. (IV. 25.) számú határozatának 1. pontját megerősíti,
2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. A Képviselő-testület a sürgős javítási munkák elvégzésére 260.700,- Ft-ot
biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. Dologi kiadások 8.
Ingatlanok üzemeltetése során szereplő keretösszeg terhére, és felhatalmazza a
Polgármestert a javításokra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.”
Határidő: 2013. június 30. - a javítások elvégzésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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