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Tisztelt Képviselő-testület!
Testvérvárosunktól, a horvátországi Virről meghívás érkezett a 2015. június 5-7.
között megrendezésre kerülő Pünkösdi Sporttalálkozó elnevezésű kulturális
ünnepségen való részvételre.
A hivatalos program a következőkből áll:
• 2015. június 5. – délutáni órákban érkezés, dombóvári delegáció fogadása, este
közös vacsora és program
• 2015. június 6. – délután Zadar városban a dombóvári és viri csapat barátságos
futballmérkőzése
- késő délutáni órákban városi ünnepség
- este közös program, vacsora
• 2015. június 7. - hazaút
Javaslom, hogy a felkérésnek eleget téve biztosítsuk egy önkormányzati delegáció és a
futballcsapat kiutazását Virre. A futballcsapat szállítása egy 8+1 fős kisbusszal
történne, melynek költségeit a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat magára vállalta. Az
önkormányzati delegáció a Dombóvári Futball Club tulajdonában lévő 18+1 fős
autóbusszal utazna.
A delegáció tagjai Dombóvár Város Önkormányzata részéről:
Tigelmann Péter alpolgármester és párja
Molnár Tünde képviselő és párja
Nagy Roland képviselő
A delegáció tagjai a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Szabó Péter irodavezető és párja
Glaubné Knoch Zsuzsanna igazgatási ügyintéző
Tóth Tímea szociális ügyintéző
Murkucz Sándor informatikus és párja

Az önkormányzati delegációt szállító autóbuszban fennmaradó helyeket azon a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, valamint és azon focisták részére tartjuk fenn, akik
nem férnek be a részükre biztosított kisbuszba. A hozzátartozók utazási költségeit az
önkormányzat nem finanszírozza, annak arányosított részét a költsége elszámolását
követően meg kell téríteni.
Az indulás tervezett időpontja: 2015. június 5.
A hazaérkezés tervezett időpontja: 2015. június 7.
Várható kilométer-futás: kb. 1100-1200 km

Felmerülő költségek:
Varga-Stadler Gábor, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azzal a kéréssel
fordult hozzám, hogy városunk költségvetéséből az oda-vissza utazás költségeit
vállaljuk. Elnök úr szóbeli tájékoztatása alapján 160.000 Ft a felmerülő kiadásra
elegendőnek bizonyul.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Virre történő utazás költségeinek
finanszírozására 160. 000 forintot különítsen el a város 2015. évi költségvetésében a
106. Önkormányzat cím, III. Dologi kiadások alcím, 25. Testvérvárosi és külkapcsolati
kiadások sora terhére.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja egy
önkormányzati delegáció kiutazását a horvátországi Vir városába 2015. június 5.
és 7. között megrendezésre kerülő Pünkösdi Sporttalálkozó elnevezésű
ünnepségre.
2. A Képviselő-testület az utazással kapcsolatban felmerülő költségek (buszbérlés,
autópálya matrica és ajándék) finanszírozására a város 2015. évi költségvetésének
106. Önkormányzat cím, III. Dologi kiadások alcím, 25. Testvérvárosi és
külkapcsolati kiadások sora terhére 160.000 forintot különít el.
3. A Képviselő-testület az önkormányzati delegáció vezetésével Tigelmann Péter
alpolgármestert bízza meg.
Határidő: 2015. június 5. – delegáció utazása Virre
Felelős: Polgármester
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Szabó Loránd
polgármester

