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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a 295/2011. (VII. 26.) számú határozatának 2. pontjában – Nagy Roland
képviselő javaslatára – jóváhagyta, hogy a horvátországi Vir városába – a partnerváros
meghívására – önkormányzati delegáció utazzon 2011. augusztus 13-14-én a
hagyományosan megrendezésre kerülő viri rendezvényre, melyre 126.400,-Ft-os
keretet biztosított az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendeletben a Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatokra elkülönített
előirányzatból. A testület a határozatban konkrét személyeket nem hagyott jóvá.
A 2011. október 27-i ülésen Szabó Loránd polgármester ad hoc bizottság felállítását
kezdeményezte az utazással kapcsolatban. Megítélése szerint felmerült a gyanúja
annak, hogy ezen az úton nem csak önkormányzati tagok vettek részt, nem ismert az
utazók létszáma, összetétele, a felmerült költségekről a testület nem kapott
beszámolót. Kezdeményezésére a testület a 421/2011. (X.27.) számú határozatával
ideiglenes bizottságot állított fel a 2011. augusztus 13-14-i viri ünnepségen résztvevő
önkormányzati delegációval utazó személyek számának, az út költségeinek, az otttartózkodás körülményeinek kivizsgálására. A bizottság elnöke Kiss Béla, tagjai Tóth
Gyula és Csehi Zoltán képviselők voltak.
A bizottság feladatát az alábbi kérdések kivizsgálása jelentette:
1. A képviselő-testület által jóváhagyott delegáció tagjain kívül más is részt
vett-e a látogatáson, ha igen, hogyan történt a kiutazás?
2. Ki viselte az esetlegesen a hivatalos delegáció tagjain kívül utazó személyek
utazással, ott-tartózkodással kapcsolatos költségeit?
3. A vizsgálat alapján az út költségeit a bizottság hasonlítsa össze a 2011.
augusztus 29-i út költségeivel.
A bizottság először november 7-én tartott ülést, melyen elfogadta ügyrendjét, illetve a
következő ülésére meghívta Nagy Roland képviselőt annak érdekében, hogy
tájékoztatást adjon a delegáció résztvevőiről, mivel a résztvevők személye nem volt
ismert. A bizottság a javaslat alapján vélelmezte, hogy Nagy Roland fogta össze az
utat. (A július 26-i ülésen Nagy Roland javaslatában azt adta elő, hogy csak szóbeli
meghívás áll rendelkezésére, melynek a jobboldali képviselőcsoport részéről eleget
kívánnak tenni, de tudomása szerint a meghívás polgármester úrra, Csehi úrra és a
szocialista képviselőkre is vonatkozni fog, és ha jól tudja országgyűlési képviselő úr,
rendőrkapitány úr, valamint jegyző úr is fog meghívást kapni.)
A Városgazdálkodási Iroda a következő dokumentumokat bocsátotta a bizottság
rendelkezésére:
- a Reménység Napközi Otthon tulajdonában álló mikrobusz bérbevételére
vonatkozó megrendelőt, Dombóvár-Vir-Dombóvár útvonalra, 2011.
augusztus 12. és 2011. augusztus 14. közötti időtartamra (3 napra) 63.200,Ft bérleti díj ellenében, mely az üzemanyagköltséget és a magyarországi
autópálya matrica díját is tartalmazza,

-

a bérleti díjról a bérbeadó részéről kiállított számlát, mely egyébként
kiegyenlítésre került.

A következő november 9-i ülésre Nagy Roland képviselő elfogadta a meghívást. Az
ülésen Szabó Loránd is részt vett, közöttük indulatokkal és személyeskedésekkel
átitatott vita alakult ki. Nagy Roland elmondta, hogy a bérelt kocsival négy dombóvári
önkormányzati képviselő Kerényi Zsolt, Hegedüs Csaba, Tóthné Sudár Beáta és
személye, egy Tolna megyei önkormányzati képviselő és egy parlamenti képviselő
utazott, az utazás célja megítélése szerint megvalósult, továbbá hozzátette, hogy rajtuk
kívül még sok dombóvári ott volt Viren saját költségén, köztük Bogdán László
képviselő is és a rendőrkapitány úr is. Előadta, hogy az utat Varga-Stadler Gábor fogta
össze, a sofőr szerepét Kerényi Zsolt alpolgármester vállalta, szerinte „illetékes”
személyek utaztak a bérelt járművel és vettek részt a hivatalos rendezvényen.
A Hivatal munkatársa az ülésen a következő információkat adta át a bizottságnak: A
Hivatalba (jegyzői titkárságra) augusztus 3-án érkeztek Virről angol nyelvű meghívók,
személyre szólóan. A Hivatal dolgozói ezeket a leveleket az érintetteknek
továbbították, másolat nem készült. A viri kapcsolattartó e-mailben érdeklődött a
Hivatal kapcsolati referensétől, hogy a meghívók célt értek-e, a levélben a
meghívottak is felsorolásra kerültek: Szabó Loránd polgármester, Kerényi Zsolt
alpolgármester, Patay Vilmos országgyűlési képviselő, Nagy Roland képviselő,
Kerecsényi Márton, Szijjártó István és Varga-Stadler Gábor. Amennyiben más
személy is meghívásra került, a meghívója nem a Hivatalon keresztül érkezett.
A harmadik ülésén a bizottság – arra tekintettel, hogy nem állt rendelkezésre
bizonyíték arra, miszerint a Nagy Roland által felsorolt személyek utaztak-e, hányan
utaztak, de arra sem, hogy mások utaztak – felhatalmazta Kiss Béla elnököt, hogy a
Reménység Napközi Otthontól bérelt gépkocsival utazók számának megállapítása
érdekében kérje be az augusztus 12-14. között vezetett, valamint az utazást
közvetlenül megelőző és azt követő menetlevelek másolatát. A következő, november
21-i ülésre a Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola vezetője nem küldte meg
a kért menetlevelet, ezért a bizottság megerősítette az elnök felhatalmazását a
dokumentumok bekérésére.
Az intézmény vezetője november 22-én kelt levelében közölte, hogy „üzleti
partnereink és bérlőink személyiségi jogait és gazdasági érdekeit sértő módon róluk
információt nem áll módomban kiadni”.
Erre tekintettel a bizottság elnökeként a 2011. november 24-i rendes ülésre új
napirendi pont felvételére tettem javaslatot, mely arra irányult, hogy a testület, mint az
LKU 075 frsz.-ú, Renault Traffic gépjármű 2011. augusztus 12-2011. augusztus 14.
közötti időszak bérlője járuljon hozzá ahhoz, hogy a kért információkat a gépjármű
üzemeltetője a bizottság rendelkezésre bocsássa. A testület nem vette a napirendjére
ennek a javaslatnak a megtárgyalását.

Ezt követően Szabó Loránd polgármester, mint kötelezettségvállaló és megrendelő
levélben kérte az üzemeltető Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
vezetőjétől az utazással kapcsolatos menetleveleket a teljesítés megtörténtének
ellenőrzése miatt. A kérésre az intézményvezető a következőket válaszolta: Az
intézmény a gépjárműt megállapodás szerint biztosította, a gépkocsit Kerényi Zsolt
vezette, a szóban forgó napokon az autó 1219 km-t futott, az üzemanyag-fogyasztás 83
liter volt. A gépjármű vezetője nem töltötte ki a menetlevélen a személyek száma című
rovatot, a menetlevelet továbbra sem áll módjában kiadni.
A bizottság utolsó ülését február 9-én tartotta, melyen a következő megállapításokat
fogadta el:
1. A képviselő-testület által jóváhagyott delegáció tagjain kívül más is részt vett-e a
látogatáson, ha igen, hogyan történt a kiutazás?
Megállapítás:
A 2011. augusztus 13-14-i viri ünnepségre az önkormányzat által 63.200,-Ft
ellenében bérelt gépjárművel utazók számának megállapítására nem áll a bizottság
rendelkezésére hitelt érdemlően írásos bizonyíték. Csak Nagy Roland képviselő
szóbeli nyilatkozata alapján vélelmezhető, hogy a gépjárművel hat fő utazott: négy
dombóvári önkormányzati képviselő – Kerényi Zsolt, Hegedüs Csaba, Tóthné
Sudár Beáta és Nagy Roland –, egy Tolna megyei önkormányzati képviselő –
vélelmezhetően Kerecsényi Márton – és egy parlamenti képviselő, vélelmezhetően
Patay Vilmos. A bizottság megállapítja, hogy a testület – a korábbi gyakorlatnak
ellent nem mondva – nem hagyta jóvá az önkormányzati delegáció tagjait, a
bizottság pedig nem tudta egyértelműen feltárni, hogy a bérelt gépjárművel, illetve
más módon kik utaztak, az önkormányzati delegáció mely személyekből állt, így
azt sem, hogy a delegáción kívül ki vett rész az úton.
2. Ki viselte az esetlegesen a hivatalos delegáció tagjain kívül utazó személyek
utazással, ott-tartózkodással kapcsolatos költségeit?
Az út során az önkormányzat részéről költségként a gépjármű bérleti díja, 63.200,Ft merült fel. Nem állapítható meg a saját részről felmerülő költségek köre, és
annak viselője.
3. A vizsgálat alapján az út költségeit a bizottság hasonlítsa össze a 2011. augusztus
29-i út költségeivel.
Az önkormányzatnak a 2011. augusztus 29-i viri delegáció utazása 84.972,-Ft
kiadással járt.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. augusztus
13-14-én a horvát partnervárosba, Virre utazó önkormányzati delegáció utazásának,
ott-tartózkodásának kivizsgálására létrehozott ideiglenes bizottság beszámolóját a
feladatát képező kérdések kivizsgálásáról.

Kiss Béla
bizottsági elnök

