Új napirendi pont
32. számú előterjesztés

Egyszerű többség
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. június 26-i rendes ülésére
Tárgy: Pályázati önerő további biztosítása az I. világháborús emlékmű restaurálására

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Bizottsági állásfoglalás nélkül javasolt napirendre venni

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX.
Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az
Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az
első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására,
helyreállítására. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 311/2014.
(III.4.) Kt. határozatával a pályázat benyújtását jóváhagyta és 2014. évi
költségvetéséből 400.000,- Ft önrészt biztosított 2014. évi költségvetéséből.
A Közalapítvány XX. Század Intézete értesítette az Önkormányzatot, hogy a szakmai
bírálóbizottság döntése alapján a pályázat 400.000,- Ft támogatást nyert el és kéri a
támogatási szerződés mielőbbi előkészítése érdekében az új pénzügyi terv
megküldését.
A pályázat költségvetése a következők szerint alakult:
Talapzat, szobor, kerítés:
Környezetrendezés:
Összesen:

1.185.000,- Ft
3.281.384,- Ft
4.466.384,- Ft

Mint az Önök előtt is ismeretes a Városháza és környéke az elmúlt hónapokban
megújult. Ezek közé tartozik az I. világháborús emlékmű környezetének a felújítása,
illetve egy vállalkozói felajánlásnak köszönhetően az emlékmű kerítésének az
újrafestése is. Mindez azt jelenti, hogy környezetrendezésre további forrás bevonása
nem szükséges, a kerítés felújítása pedig a restaurátori költségvetésből kihagyható. Ezt
figyelembe véve a szobor restaurálása a restaurátori szakvélemény és árajánlat alapján
1.055.000,- Ft. Ehhez rendelkezésre áll 400.000,- Ft támogatás, 400.000,- Ft a 2014.
évi költségvetésből. Szükséges azonban további 255.000,- Ft önrész biztosítása annak
érdekében, hogy az új pénzügyi táblát be tudjuk nyújtani a Közalapítvány számára és
ez alapján a támogatási szerződést meg tudjuk kötni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az I. világháborús emlékmű restaurálásának
támogatására és a további önrészt biztosítására. Erre fedezetet a Kaposvári TISZK
működésére betervezett összegből tudunk átcsoportosítani, mivel a 2013. évi tartozást
elengedték.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári I. világháborús
emlékmű restaurálására 2014. évi költségvetéséből a 400.000,- Ft-on felül további
255.000,- Ft önrészt biztosít a 106. Önkormányzat, V. Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre, 2.6 Kaposvári TISZK működésére betervezett
összegből.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézetének az új pénzügyi tervet
megküldje és a támogatási szerződést aláírja.
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Határidő: az új pénzügyi terv megküldése 2014. június 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Dombóvár, 2014. június 25.

Szabó Loránd
Polgármester
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