
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2020. 

február 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

14/2020. (II. 12.) sz. bizottsági határozat 

Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt 

kötelezettségekkel kapcsolatos vizsgálatról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 2019. évi 

önkormányzati választást megelőzően Szabó Loránd által polgármesterként, pénzügyi 

ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségekkel kapcsolatosan az alábbi javaslattal él: 

 

A Bizottság javasolja a Mediaworks Hungary Zrt., Csiszár László villanyszerelő mester 

és a KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vizsgálattal érintett számláinak 

kiegyenlítését. 

  

A Bizottság a további érintett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos számlák 

vizsgálatát a soron következő ülésén kívánja folytatni. 

 

Határidő: 2020. február 28. – a vizsgálat további lefolytatására és a javaslattételre 

Felelős: Gyarmatiné Kiss Éva Andrea bizottsági elnök 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. február 12.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 
 

Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2020. 

február 12-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

15/2020. (II. 12.) sz. bizottsági határozat 

a 2020. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek 

megtételének ellenőrzéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – mint a 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben kijelölt 

vagyonnyilatkozatot vizsgáló bizottság – megállapítja, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének valamennyi tagja, 

valamint a 2019. október 31-én a nem a képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármester és az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjai is eleget tettek a 

2020. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.  

 

A Bizottság a kitöltött nyilatkozatokat ellenőrizte, és az ellenőrzés alapján megállapítja, 

hogy azok alkalmasak a nyilatkozattevők személyének azonosítására. A Bizottság a 

jegyzőkönyvben foglaltak szerint kéri a nyilatkozattevőktől a kitöltött nyilatkozatok 

javítását, melynek teljesítése után a vagyonnyilatkozatokat a nyilvántartás szerinti 

számmal ellátott lezárt borítékba kell helyezni. 

 

Határidő: 2020. február 14. 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. február 12.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 
 

Kivonat hiteléül: 
 


