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ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. május 31-i rendes ülésére

Tárgy:

A Dombóvár 213 hrsz-ú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanon
elhelyezett emlékszikla ügyében hozott döntés ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Szabó Loránd polgármester

Tárgyalta:

Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni.

Tanácskozási joggal meghívott:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. május 25-én kiküldött levelemben kezdeményeztem a Képviselő-testület által
a 2012. május 24-i ülésén elfogadott 197/2012. (V. 24.) számú határozat 7. pontjának
ismételt megtárgyalását.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése
biztosítja a polgármester számára ezt a jogkört: „(3) A polgármester, ha a képviselőtestület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy
alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az
ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától
számított tizenöt napon belül dönt.”
Megítélésem szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit. Véleményem szerint
későbbi jogvitákat eredményezhet a szikla áthelyezése, mivel nem tisztázott annak
tulajdonjoga.
A testület köteles megtárgyalni a kezdeményezést, javaslatom a döntés visszavonása.
Egyben arra kérem képviselőtársaimat, amennyiben egyet értenek azzal a gondolattal,
amit ez a szikla jelképez, támogassák annak jelen helyen való fennmaradását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 197/2012. (V. 24.) Kt.
számú határozatának 7. pontját a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére
ismételten megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a 197/2012. (V. 24.) Kt. számú határozatának 7. pontját
visszavonja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Dombóvár belterület 213 hrsz-ú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanon
elhelyezett, a dombóvári gettó meglétét és a II. világháború során Dombóvárról
elhurcoltak emlékét megörökítő emlékszikla és a ráhelyezett tábla mementó
elhelyezését és hozzájárul annak fennmaradásához.

Szabó Loránd
polgármester

