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Beszámoló a 2022. június 15-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

84/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. május 31. – a vételi 

ajánlatok megküldésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Vételi ajánlatok megtétele az érintett ingatlantulajdonosok részére a Fáy András utca, 

a Péczely László utca és a Kodály Zoltán utca, illetve az új építési telkek tervek 

szerinti kialakítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A vételi ajánlatok az érintettek részére megküldésre kerültek, majd helyszíni 

konzultációt követően a módosított ajánlatok is kiküldésre kerültek. 

 

95/2022. (IV. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. május 31. – az 

alapító okirat módosításának aláírására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A gazdálkodási feladatokat ellátó szervezet változásával, illetve a tálalókonyhák 

működtetésének átvételével összefüggésben a Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító 

okirata módosításának aláírása, intézkedés a törzskönyvi nyilvántartásba való 

változás-bejelentés iránt. 

Végrehajtás: 

Az aláírás megtörtént, a változást a Magyar Államkincstár is tudomásul vette. 

 

96/2022. (IV. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. május 31. – az 

alapító okirat módosításának aláírására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A gazdálkodási feladatokat ellátó szervezet változásával, illetve a tálalókonyhák 

működtetésének átvételével összefüggésben a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde alapító okirata módosításának aláírása, intézkedés a törzskönyvi 

nyilvántartásba való változás-bejelentés iránt. 

Végrehajtás: 

Az aláírás megtörtént, a változást a Magyar Államkincstár is tudomásul vette. 

 

108/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői beosztásának 2022. 

szeptember 1-jétől 2027. július 31-ig szóló betöltésére irányuló pályázati felhívás 

jóváhagyása és közzététele. 

Végrehajtás: 

A felhívás közzététele megtörtént, a benyújtási határidő július 8-a. 

 

118/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. június 15. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda, Pénzügyi Iroda 
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Feladat:  

A Dombóvári HACS Egyesület részére 2.500.000,- Ft összegű kölcsön biztosítására a 

kölcsönszerződés tartalmának jóváhagyása és megkötése. 

Végrehajtás: 

A kölcsönszerződés aláírása, valamint a kölcsön összegének átutalása megtörtént. 

 

123/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. június 20. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombóvár, Jókai u. 13. szám alatti (1392/A hrsz-ú) társasházi ingatlan értékesítése 

érdekében a bérlőket, illetve a Magyar Államot megillető elővásárlási joggal 

összefüggő nyilatkozat beszerzése iránti intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A bérlők értesítése megtörtént, az elővásárlási joggal összefüggő folyamatot az 

önkormányzat elindította. 

 

124/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. június 5. 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat: 

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátás 2021. évi átfogó értékeléséről 

szóló beszámoló továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal felé. 

Végrehajtás: 

A beszámoló határidőn belül továbbításra került a Kormányhivatal felé. 
 

 



 

 

 4  

A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2022. május) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   28 

Elutasítás         

- Gyermek születésének támogatása    3 

- Temetési segély       3 

- Lakásfenntartás támogatás      3 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

Költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      - 

- Utazási támogatás       1 

- Krízishelyzeti támogatás      1 

- Adósságkezelési szolgáltatás     - 

- Utazási támogatás (bérlet)      - 

- Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása  1 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés 1 

- Lakásszerződés hosszabbítás 1 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel 3 

- Eljárás megszüntetése 3 

- Elutasítás 5 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2011. (III.4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján 

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Rákóczi u. 89. és 93., a 

Móra F. u. 20., az Autóspihenő u. 17. és 20., a Csiky G. u. 25. szám alatti 

ingatlanokkal kapcsolatban kért és kapott tulajdonosi hozzájárulást a 

földgázbekötés tervezési munkálataihoz. 

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a szőlőhegyi 6943 hrsz.-ú ingatlan 

ivóvízbekötésének, az Arany J. tér 26. szám alatti társasházi ingatlan 

ivóvízbekötés áthelyezésének, a Radnóti utcai 4563 hrsz.-ú ingatlan ivó-, és 

szennyvízbekötésének és az Erkel F. u. 40. szám alatti ingatlan 

szennyvízbekötésének tervezési és engedélyezési munkálataihoz kért és kapott 

hozzájárulást.   

 

- A Hendra Kft. a Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a Dombóvár FTTH 

hálózat III. ütem engedélyezési tervéhez kapott több ingatlan kapcsán 

hozzájárulást.  

 

- SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Fő u. 106. szám alatti ingatlanok villamos 

energiával való ellátásának munkálataihoz, kapott hozzájárulást a 3007 hrsz.-

on kivett közterület megnevezésű ingatlan kapcsán. 

 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2011. (III. 4.) számú rendelet 13/A §-a alapján 

 

- 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése szerint 

 

Jogok törléséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása: - 

 

Ingatlan-felajánlások: - 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2022. május) 

 

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) 

önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján:  

 

Állandó nyitvatartási engedély kiadása: - 

 

Alkalmi nyitvatartási engedély: 2 db 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2022. május) 

 

 

Humán Bizottság 

 

A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A 69/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a Dombóvár, 

Pannónia út 27. fsz. 11. szám alatti garázs értékesítéséről döntött. 

 

A 70/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a Tamási, Termál 

u. 3. szám alatti ingatlan tulajdonrészének értékesítéséről döntött. 

 

 

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 

Irodán. 
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I. Határozati javaslat 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 

beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 84/2022. (IV. 8.), 95/2022. (IV. 29.), 

96/2022. (IV. 29.), 108/2022. (V. 31.), 118/2022. (V. 31.), 123/2022. (V. 31.), 

124/2022. (V. 31.) Kt. határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott 

hatáskörben 2022 májusában hozott döntésekről. 
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
 

Tájékoztatás a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 

bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2022. június 1-3. 

napján 3 nap szabadságot vettem igénybe. 

 

A 2022. évben a rendelkezésemre álló 50 nap (11 nap előző évi, 39 nap idei) 

szabadságból 2022. június 14. napjáig összesen 20 nap szabadságot vettem igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 

A FORGI BOX CLUB Ökölvívó Közhasznú Egyesület támogatása 

 

Forgács Sándor – a FORGI BOX CLUB Ökölvívó Közhasznú Egyesület elnöke – 

azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy az önkormányzat biztosítson támogatást a 

sportegyesület részére felszerelés vásárlása céljából. 

 

Indokként megemlíti, hogy egyre több – az ökölvívás iránt érdeklődő 8-15 év közötti 

– fiatal látogatja az edzéseket, így elérkezettnek látja az időt arra, hogy az 

utánpótlásban versenyeztesse az arra érdemes és orvosilag is alkalmas fiatalokat. A 

jelenleg hobbiszintű ökölvívóképzést versenyboksz képzéssé szeretné fejleszteni, 

mivel számos ügyes és kitartóan edző gyermekben látja a lehetőséget a 

versenysportban való részvételre. Jelenleg 20 gyermeknek van egyesületi igazolása és 

érvényes orvosi engedélye, ami azt jelenti, hogy ezek a sportolók már megjelenhetnek 

szervezett öklözéseken és bemutató mérkőzéseken.  Ez az alapja annak, hogy az 

országos versenynaptárban szereplő programokon is részt vehessenek a 

sportegyesület színeiben. Az elnök kiemelte, hogy ezeken a mérkőzéseken is kötelező 

a versenyeken előírt megfelelő színű öltözet – mely versenymezből és nadrágból áll –, 

valamint a bokszkesztyű, melyek beszerzéséhez kéri az önkormányzat segítségét.  

 

Javaslom a már versenyengedéllyel rendelkező sportolók részére az eszközbeszerzés 

támogatását egyszeri, 300.000,- Ft összegben. 

 

II. Határozati javaslat 

a FORGI BOX CLUB Ökölvívó Közhasznú Egyesület támogatásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a FORGI BOX CLUB 

Ökölvívó Közhasznú Egyesületet 300.000,- Ft összegű támogatásban részesíti a már 

versenyengedéllyel rendelkező sportolók részére sporteszközök – elsősorban 

versenysport-ruházat és -felszerelés – beszerzése céljából. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

tartalmának jóváhagyására és a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2022. július 15. – a támogatási szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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A 2022. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 

a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 

amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 

közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A képviselő-testület szervezeti és 

működési szabályzata szerint közmeghallgatás határozatképes képviselő-testületi ülés 

keretében történik, amelyen a polgármester szóbeli tájékoztatást ad az önkormányzat 

költségvetési helyzetéről, a tervezett beruházásokról és fejlesztésekről, ezt követően 

pedig a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői kérdéseket 

tehetnek fel, valamint javaslatokat fogalmazhatnak meg. 

 

A képviselő-testület a 7/2022. (I. 31.) Kt. határozattal döntött arról, hogy a 2022. 

évben a közmeghallgatás megtartására a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett 

veszélyhelyzet megszűnését követően a képviselő-testület által meghatározott 

időpontban kerül sor. A Kormány a 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel 2022. június 

1. nappal megszüntette a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet, 2022. május 25-

től azonban az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 

katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az 

elhárítása érdekében Magyarország egész területére újabb veszélyhelyzet 

kihirdetésére került sor. Az erről rendelkező 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-a 

értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, 

megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága a feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 

 

A beruházások és fejlesztések kapcsán az év végén célszerű számot adni, akkor már a 

jövő évi elképzelések is körvonalazódnak, ezért az idei közmeghallgatást 

novemberben javaslom megtartani. 

 

III. Határozati javaslat 

a 2022. évi közmeghallgatás időpontjáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évben november 

hónapban tart közmeghallgatást, és felkéri a polgármestert, hogy a Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a 

közmeghallgatás összehívásáról, illetve a lakosság tájékoztatásáról. 
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Az egészségügyben szolgálatot teljesítő dolgozók részére a veszélyhelyzet megszűnését 

követően utazási kedvezmény biztosítása 

 

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 2022. június 1-jétől 

megszűnt. E naptól hatályát vesztette a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi 

dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, 

egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási 

utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a 

veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 

15.) Korm. rendelet. 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi 

CXXX. törvény 25. §-a értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi 

dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, 

egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási 

utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a 

veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 

15.) Korm. rendelet alapján kiállított igazolás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 

szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 14. napig érvényes, amely érvényességi 

határidőig a személyazonosság megállapítására alkalmas okmánnyal együttesen az 

országos, regionális, elővárosi és helyi személyszállítási közszolgáltatások ingyenes, 

menet-, hely- és pótjegy megvásárlása nélküli igénybevételére jogosít.   

 

A fentiek értelmében a veszélyhelyzet fennállásának idején az egészségügyi dolgozók 

ingyenes utazási jogosultság június közepén megszűnt. Javaslom, hogy a június hónap 

második felére vonatkozó költség terhét Dombóvár Város Önkormányzata vállalja át 

a helyi járatok tekintetében, így az egészségügyben szolgálatot teljesítő dolgozók a 

helyi járatokat június 30-ig ingyenesen tudják igénybe venni. Az egészségügyi 

dolgozók 2022. július 1-től már maguk lesznek kötelesek menetjegyet, bérletet 

váltani, amennyiben továbbra is a helyi járatos autóbuszokkal kívánnak utazni.  

 

IV. Határozati javaslat 

az egészségügyi ellátásban közreműködők részére utazási kedvezmény 

biztosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja az 

egészségügyben szolgálatot teljesítő dolgozóknak az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ingyenes, menetjegy megvásárlása 

nélküli utazás lehetőségét 2022. június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közszolgáltató döntésről való 

tájékoztatására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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Külterületi ingatlanok belterületbe vonása 

 

Lakossági kérelem érkezett az önkormányzathoz a dombóvári 081, 082 és 083 hrsz. 

alatt felvett magántulajdonú, külterületi ingatlanok belterületbe vonására. Ezek a 

város végén, az 61-es főút mellett találhatók a AXIÁL Kft. telephely után. Az 

ingatlanok kapcsán a településrendezési eszközök megfelelőek, a szabályozási terv 

szerint belterületbe vonandók. A tulajdonosok által folyamatban van a megközelítést 

szolgáló magánút kialakítása. Az ingatlanok alakja és térmértéke megfelel a területre 

érvényes szabályozási terv övezeti besorolásainak, így a kérelem támogatható.  

 

A kérelmet a jogszabály alapján az önkormányzat nyújthatja be. 

 

A belterületbe vonással kapcsolatos minden felmerülő költséget az ingatlanok 

tulajdonosai vállalnak, amely magában foglalja a földmérési munkarészek 

elkészíttetését és a földhivatali záradékoltatást, a belterületbe vonási változási 

vázrajzok készíttetését, az ingatlan-nyilvántartási átvezetési díjak megfizetését, a más 

célú hasznosításra fizetendő díjat, továbbá szükség szerint a talajvédelmi terv 

elkészítését. 
 

V. Határozati javaslat 

külterületi ingatlanok belterületbe vonásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a dombóvári 081, 

082 és 083 hrsz. alatt felvett külterületi ingatlanok belterületbe vonásával, azzal, hogy 

a belterületbe vonással kapcsolatos minden felmerülő költséget az ingatlanok 

tulajdonosai kötelesek megfizetni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

Határidő: 2022. július 15. – a kérelmezők értesítésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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A Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete részére megítélt civil támogatás 

más célra történő felhasználása  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2022. (III. 7.) Kt. 

határozatában döntött a 2022. évi civil keret felosztásáról. A támogatási szerződés 

megkötésekor a Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete jelezte, hogy a 

civil keretből számára megítélt támogatást nem kívánja felhasználni. 

 

Hosszú Sándor Gergely, a Dombóvári Civil Tanács elnöke azzal a javaslattal élt, hogy 

a Képviselő-testület a civil keretből kiosztott, de ki nem fizetett 250.000,-Ft 

felhasználását tegye lehetővé a Dombóvári Civil Tanács részére annak érdekében, 

hogy a Civil Karácsony elnevezésű rendezvényt színvonalasan meg tudja rendezni. 

 

VI. Határozati javaslat 

a Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete számára megállapított 2022. 

évi civil támogatás más célra történő felhasználásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi civil keretből a 

Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete számára megállapított 250.000,- 

Ft támogatás összegével – arra tekintettel, hogy az Egyesület lemondott a támogatási 

igényéről, és ezáltal nem jött létre vele támogatási jogviszony – megnöveli a civil 

keretből a Dombóvári Civil Tanácshoz kapcsolódó közvetlen kiadásokra biztosított 

keretösszeget a Civil Karácsony rendezvénnyel összefüggő költségek finanszírozása 

érdekében. 
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Az önkormányzati intézmények és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal közötti 

munkamegosztási megállapodások jóváhagyása 

 

Az államháztartási törvény értelmében egy költségvetési szerv főszabály szerint 

gazdasági szervezettel rendelkezik, amely a költségvetés tervezéséért, az 

előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának 

végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, 

számviteli rend betartásáért, illetve az irányító szerv döntésétől függően a 

költségvetési szerv működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, 

védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység. A gazdasági 

szervezetet a Kormány rendeletében meghatározott képesítéssel rendelkező gazdasági 

vezető vezeti. 

 

A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az államháztartás önkormányzati 

alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy az irányító szerv döntése alapján az 

irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja 

el. A dombóvári önkormányzati óvodák, a könyvtár és a Dombóvári ESZI nem 

rendelkezik a gazdálkodás tekintetében elkülönült szervezeti egységgel, a 

gazdálkodási feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet végzi 

június végéig. A testület döntése alapján 2022. július 1-jétől ezt a feladatot a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetében 

az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv állományába tartozó 

alkalmazottakkal, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el a gazdálkodási teendőket. 

A munkamegosztási megállapodást az irányító szervnek jóvá kell hagynia. 

 

VII. Határozati javaslat 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá rendelt, gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodások jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(Ávr.) 9. § (5) bekezdés a) pontja alapján az irányítása alá tartozó Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal, és a gazdálkodási szempontból 2022. július 1-jétől hozzá 

tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező Dombóvári Szivárvány Óvoda, 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár 

és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény közötti, a gazdasági szervezeti feladatok ellátásáról szóló, a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásokat, azzal, 

hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda tekintetében a megállapodást a 2022. 

szeptember 1-jétől bekövetkező változásokra figyelemmel kell megkötni. 
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Határidő: 2022. július 31. – megállapodások aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


