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Bizottsági elnökök állásfoglalása 

a veszélyhelyzetre tekintettel történő 2020. április 30-i polgármesteri 

hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztésekben szereplő döntési 

javaslatokról  
 

1.  

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok 

végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben  

Előterjesztés hiányában a bizottsági elnökök nem foglaltak állást a döntési 

javaslatokról. 

 

2.  

Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás és a 

közszolgáltatási szerződés teljesítéséről  

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal, módosító javaslatuk nincs. 

 

3.  

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a közművelődési 

alapszolgáltatások és a közművelődési megállapodásban foglalt feladatok 

ellátásáról 

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal, módosító javaslatuk nincs. 

 

4.  

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2019. évi 

közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területén 

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal, módosító javaslatuk nincs. 

 

5.  

A 2020/2021. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban indítható 

óvodai csoportok számának meghatározása 

Előterjesztés hiányában a bizottsági elnökök nem foglaltak állást a döntési 

javaslatról. 

 

6.  

A közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal, módosító javaslatuk nincs. 
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7.  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal, módosító javaslatuk nincs. 

 

8.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. 

(VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal, módosító javaslatuk nincs. 

 

9.  

A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal, módosító javaslatuk nincs. 

 

10.  

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére  

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal. A Humán Bizottság elnöke 

– a bizottsági tagokkal egyeztetve – javasolja, hogy a határozati javaslat 1. pontjában 

szereplő, pályázati feltételekre vonatkozó életkor 65 évben legyen meghatározva. 

 

11.  

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés módosítása  

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal, módosító javaslatuk nincs. 

 

12.  

A Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt 

kötelezettségvállalások alapján kiállított számlákkal kapcsolatos újabb 

intézkedések 

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal, módosító javaslatuk nincs. 

 

13.  

Közbeszerzési eljárás indítása a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az 

ételelőállítási feladatok ellátására 

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal, módosító javaslatuk nincs. 
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14.  

A Köztársaság utcában található önkormányzati ingatlan értékesítésre történő 

kijelölése 

Mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind a Humán Bizottság elnöke egyetért 

az előterjesztésben és a döntési javaslatban foglaltakkal, módosító javaslatuk nincs. 

 


