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Bizottsági elnökök állásfoglalása 

a veszélyhelyzetre tekintettel történő 2020. november 27-i polgármesteri 

hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztésekben szereplő döntési 

javaslatokról  
 

1.  

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok 

végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben 

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

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

 

2.  

Az adózási tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

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

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

 

4. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása, a 

közfeladat elvégzésére irányuló közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 

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

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

 

5. 

A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) 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. 

 

6. 

A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” című projekt magasépítési munkáinak 

elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása 

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

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

 

7. 

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2020. évi 

üzemeltetéséről 

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

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

 

 

 

 

 



2 

 

8. 

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének 

meghosszabbítása 

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

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

 

9. 

A városi közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátásáért a 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére biztosított finanszírozás 

összege 

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

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

 

11. 

A helyi szociálpolitikai kerekasztallal összefüggő döntések 

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

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

 

12. 

Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 

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

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

 

13. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi fordulójára 

beérkezett pályázatok bírálata 

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

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

 

 


