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Tisztelt Képviselő-testület!
A legrégebbi testvérvárosi kapcsolat Kernen im Remstal városával köttetett még
1992-ben. Idén immár 23 évre tekint vissza a két település közötti partnerség, mely
elsősorban kulturális és karitatív vonalon mozog. A partnerségi kötelékek ápolását és
erősítését segíti a Dombóvár – Kernen i.R. Baráti Kör Egyesület is, mely jelentős
szerepet tölt be a Kernenből érkező szociális szállítmányok megszerzésében és
Dombóvárra szállításában.
Német testvérvárosunk részéről az elmúlt hetekben meghívás érkezett a 2015. június
12-én megrendezésre kerülő rendezvényre, melynek apropója az újonnan megépült
Városháza épületének avató ünnepsége. Mivel az elmúlt 2 évben személyes
találkozásra nem nyílt lehetőség a két város vezetése között, ezért javaslom, hogy a
meghívásnak eleget téve egy 6 fős (+gépkocsivezető) delegáció látogasson ki az
eseményre.
A Dombóvári József Attila Általános Iskola szoros kapcsolatot ápol a Bad
Margentheimben található Kopernikus Realschule-val, valamint a Dombóvári Ifjúsági
Fúvószenekar és a Bad Margentheim-i fúvós egyesület is szakmai kapcsolatot tartanak
fenn, kölcsönös látogatások is szerveződtek már a két zenekar között. A német város
vezetése értesülve arról, hogy egy dombóvári delegáció érkezik Németországba, 2015.
június 13-án városlátogatásra invitálta a küldöttséget. Mivel Kernen és Bad
Margentheim közötti távolság mindössze 125 km, ezért a delegáció a szombati napot
itt töltené el, ezzel is erősítve a két település kulturális-oktatási kapcsolatát.
Az indulás tervezett időpontja: 2015. június 11. (csütörtök)
A hazaérkezés tervezett időpontja: 2015. június 14. (vasárnap)
Várható kilométer-futás: 2200-2400 km
Delegáció tagjai:
Szabó Loránd polgármester
Kiss Béla alpolgármester
Dr. Letenyei Róbert jegyző
Vincellérné Dr. Illés Krisztina Hatósági irodavezető
Grünwald Pálné, Dombóvár - Kernen i.R. Egyesület elnöke
Felmerülő költségek:
Üzemanyagköltség: 380 Ft/liter, 100 km-en 7 liter fogyasztás esetén kb. 70.000 Ft
Autópálya matrica:
- Magyarországon heti (10 napos) D2 kategóriára 5950 Ft
- Ausztriában heti (10 napig érvényes) 8,70 euro ≈ 3000 Ft
Szállás költségei: 5 fő x 1éjszaka x kb. 60 euro = kb. 300 euro ≈ 95.000 Ft
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező, a
Presidium Közhasznú Egyesület üzemeltetésében lévő Renault Traffic kisbusszal
történne az utazás, melynek használata a Társulás döntése alapján az önkormányzat

számára térítésmentes, költségként a NAV által meghatározott kilométerenkénti 9
forint általános személygépkocsi-normaköltséggel szükséges kalkulálni, mely
várhatóan a tervezett kilométerrel számolva kb. 22.000 Ft kiadást jelent.
Költségek összesen: kb. 200.000 Ft
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Kernen im Remstal városába történő utazás
költségeinek finanszírozására 200.000 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
A németországi Kernen im Remstal testvérvárosba utazó delegációról
1.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja egy
önkormányzati delegáció kiutazását a németországi Kernen i.R. testvérvárosba az
újonnan épült Városháza épületének 2015. június 12-re szervezett avató
ünnepségére.

2.

A Képviselő-testület az utazással kapcsolatban felmerülő költségek
finanszírozására a város 2015. évi költségvetésének 106. Önkormányzat cím, III.
Dologi kiadások alcím, 25. Testvérvárosi és külkapcsolati kiadások sora terhére
200.000 forintot különít el.

Határidő: 2015. június 12. – delegáció utazása Kernen im Remstalba
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

