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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a 224/2011 (V.30.) határozatában kinyilvánította azon szándékát,
hogy egy kisebb önkormányzati delegáció látogasson el Vir városába, ahol a
partnervárosi szerződés megerősítésére kerülne sor.
A partnervárosunktól kapott információk szerint augusztus utolsó hétvégéjén
tartja Vir hagyományos városi ünnepségét, amelyre egy hivatalos delegációt várnak.
Ekkor kerülne sor a szerződés ottani ünnepélyes aláírására. A delegáció max. 3 főből
állna, plusz 1 sofőr. Javaslom, hogy a jegyző úr jelölje ki, hogy a Polgármesteri
Hivatalt ki képviselje a látogatás alkalmával.
A hosszú útra tekintettel célszerű egy éjszakát Viren tölteni, ennek költségeit,
valamint a napidíjat (a polgármesteri hivatal 3 munkatársa részére), az
üzemanyagköltséget és az autópályadíjat javaslom a testvérvárosi és partnervárosi
keretből finanszírozni.
A viri polgármester kérése, hogy július végéig levélben értesítsük arról, hogy
hány fő és mikor érkezik hozzájuk. Ekkor tudja lefoglalni részünkre a szállást is egy
éjszakára.
Felmerülő költségek:
- üzemanyag költség 1 út 553 km, kb. 1200 km-re - kb. 43.200 Ft
- autópálya matrica 4 napos - kb. 20.000 Ft
- napidíj 14 € / nap/fő = 3700 Ft/nap/fő
- szállás 1 éjszaka 4 főre - ár egyeztetés alatt.
Kérem, hogy a fentiek alapján a dombóvári delegáció kiutazását támogatni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 224/2011. (V. 30.) számú
határozatában foglaltakat fenntartja azzal, hogy a horvátországi Vir városába
önkormányzati delegáció utazására 2011. augusztus utolsó hétvégéjén kerül sor a
polgármester vezetésével, az utazó személyek száma sofőrrel együtt legfeljebb 4 fő, a
felmerülő költségek az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III.
4.) önkormányzati rendeletben a Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatokra
elkülönített előirányzatból kerülnek biztosításra.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelölje ki a Polgármesteri Hivatal
képviseletében utazó személyeket, legfeljebb két főt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az útról készült írásos beszámoló
elkészítésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. szeptemberi rendes ülés – a beszámoló elkészítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
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