26. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. április 26-i rendes ülésére

Tárgy:

2012. évi külkapcsolati program

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Tárgyalta:

Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében 2 millió forint került
elkülönítésre a testvér- és partnervárosi kapcsolatokra. Az eredeti előirányzatból a
Képviselő-testület 128/2012. (III. 29.) számú határozata alapján 500.000 Ft került
átcsoportosításra a városi rendezvényekre, illette 135/2012. (IV. 3.) számú határozat
értelmében a „Város Hete 2012” rendezvénysorozatra érkező külföldi delegációk
fogadására 600.000 Ft került meghatározásra. A Képviselő-testület a fentieken kívül a
127/2012. (III. 29.) számú határozatában 235.000 Ft-ot biztosított a Kernen im
Remstalba utazó delegáció számára.
A leírtak alapján 665.000 Ft maradt a testvér- és partnervárosi kapcsolatokra
elkülönített keretösszegből, melyből egyrészt a „Város napja” alkalmából Virre
szervezett programsorozaton való részvételt javaslom támogatni. A partnervárosunktól
kapott információk szerint 2012. augusztus 29-én tartja Vir hagyományos városi
ünnepségét, melyre egy hivatalos delegációt várnak. A város 2012. augusztus 13-án
zenei estet szervez, ahol számítanak a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar
megjelenésére is. Az esemény révén lehetőség nyílna városunk és a zenekar jó
hírnevének öregbítésére, a magyar fúvószene bemutatására. A tervek között szerepel,
hogy a hazaút folyamán az Egyesület 1 éjszakára megszáll Ogulinban, ahol a fúvósok
egy esti koncert keretében bemutatkoznának a helyi lakosság előtt. Javaslom, hogy a
két horvátországi útra az önkormányzat a testvér- és partnervárosi keretből különítsen
el 550.000 Ft keretösszeget.
A másik külkapcsolati program, melyet javaslok a fennmaradó összegből támogatni,
Ogulin városi ünnepségén való részvétel, melyre 2012 szeptemberében kerülne sor. Az
utazás során felmerülő költségekre 50.000 Ft keretösszeget javaslok elkülöníteni a
testvér- és partnervárosi kapcsolatok keret terhére.
A tavalyi év során felmerült a lehetősége annak, hogy az izraeli Kiryat Malachi
városával partnervárosi kapcsolatot építsen ki Dombóvár. Ezzel kapcsolatban 2011.
december 4-5. között városunkba látogatott egy delegáció. A személyes találkozó
alkalmával lehetőség nyílt megismerni egymás gazdasági és kulturális hátterét. A
küldöttség érdeklődését felkeltették a városban rejlő lehetőségek, ezért az izraeli város
vezetése kezdeményezte egy újabb találkozó megvalósítását. A partnervárosi
kapcsolatok kiépítéséről szóló tárgyalások 2012 májusában Kiryat Malachiban
folytatódnának, mely utazás finanszírozása vállalkozói támogatás révén valósulna
meg.
2012 szeptemberében svéd testvérvárosunk polgármestere, Peter Kovacs meghívására
egy kisebb delegáció Höganasba látogatna el, melyre szintén nem javaslok
keretösszeget elkülöníteni.
Az előirányzatból fennmaradó 65.000 Ft tartalékként szolgálna az előre nem látható
külkapcsolati kiadásokra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet támogassák a határozat elfogadását.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi külkapcsolati
programot az alábbiak szerint fogadja el:
Rendezvény megnevezése
2012. május: utazás Kiryat Malachiba, melynek célja partnervárosi
kapcsolat kiépítése a két város között
2012. augusztus 13. a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar fellépése a
Virre szervezett zenei esten, majd Ogulinban
2012. augusztus 29: önkormányzati delegáció utazása Virre a
„Város napja” alkalmából szervezett ünnepségre
2012. szeptember: ogulini városi ünnepségen való részvétel
2012. szeptember: látogatás Höganäsba
Összesen:

Keretösszeg
0 Ft

550. 000 Ft
50. 000 Ft
0 Ft
600. 000 Ft

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése testvér- és
partnervárosi keretének 1. pontban elkülönített összegek figyelembevételével
fennmaradó részét, 65.000 Ft-ot az előre nem látható külkapcsolati kiadásokra
tartja fenn.
Határidő: 2012. évi költségvetés soron következő módosítása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Városgazdálkodási Iroda

Szabó Loránd
polgármester

