
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

23/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok 

végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben 

tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről szóló beszámolóról, 

- a 2022. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek 

megtételének teljesítéséről szóló tájékoztatásról, 

- az önkormányzati közterületet érintő beruházás megvalósítása érdekében a 

Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról, 

- a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodása 

módosításának elfogadásáról, 

- a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról, 

- a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

munkaszervezeti feladatainak ellátásáért fizetendő hozzájárulás 2022. évi 

összegéről, 

- a Margaréta Református Óvoda fenntartójával való együttműködésről a nyári 

óvodai zárvatartás időtartama alatt óvodai ellátást igénylő gyermekek 

felügyeletének biztosításáról, 

- a Dombóvári Városi Horgász Egyesület által megvalósítani tervezett 

beruházások költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról szóló 54/2020. (II. 

28.) Kt. határozat módosításáról, 

- a dombóvári védőnői szolgálatot érintő változásokról szóló tájékoztatóról, 

- a Tolna Megyei Szakképzési Centrummal a szakképzési alapfeladatának ellátását 

szolgáló önkormányzati tulajdonú vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés 

megkötéséről, 

- állami fenntartású köznevelési intézményeket érintő átszervezési 

kezdeményezésekhez kapcsolódóan véleményezési jogkör gyakorlásáról, 

- a Szekszárdi Tankerületi Központtal a köznevelési közfeladatainak ellátását 

szolgáló önkormányzati tulajdonú vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés 

megkötéséről, valamint 

- a kárpátaljai magyarok, illetve az ukrajnai menekültek megsegítésére 

humanitárius segítségnyújtásról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

 



Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

24/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 

40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztésben 

szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII. 

19.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

25/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az újdombóvári városrészben található dombóvári 3527/2 hrsz.-ú használaton 

kívüli út értékesítésével összefüggő döntések tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a dombóvári 3527/2 hrsz.-ú, kivett út forgalomképességének feloldásáról szóló 

határozati javaslatot, valamint 

- az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

26/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Juhász Gyula utcáról megközelíthető dombóvári 2878/16 hrsz.-ú ingatlan 

értékesítése a Pécsi Egyházmegye részére tárgyú előterjesztésben szereplő döntési 

javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Pécsi 

Egyházmegye részére a Juhász Gyula utcából megközelíthető beépítetlen terület 

értékesítéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

27/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a balatonfenyvesi ifjúsági tábor bérbeadása, valamint a balatonfenyvesi és 

gunarasi tábor térítési díjainak meghatározása tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2022. évi igénybevételi díjairól, 

valamint 

- a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

28/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a beszámoló a 2021. évi vagyongazdálkodásról tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 2021. évi 

vagyongazdálkodási beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

29/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a beszámoló a lakás- és bérleménygazdálkodási feladatokról, az önkormányzati 

bérlakásokat érintő 2022. évi felújítási és karbantartási munkálatok 

meghatározása, ütemezése tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat 

bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a lakás- és 

bérleménygazdálkodási feladatokról szóló beszámolóról és az önkormányzati 

bérlakásokat érintő 2022. évi felújítási munkálatokról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

30/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és 

bevételeiről tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzati működtetésű sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről 

szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

31/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a 2021. évi helyi adóztatási feladatok ellátása, valamint a 2022. évi adóellenőrzési 

program tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a 2021. évi helyi adóztatási feladatok ellátásról szóló beszámolóról, valamint 

- a 2022. évi adóellenőrzési programról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

32/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve és a közbeszerzési szabályzat 

módosítása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

33/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a helyi védelem alatt álló épületek felújítását szolgáló vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás elnyerésére vonatkozó 2022. évi pályázat 

meghirdetéséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a helyi 

védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó pályázati felhívást a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő: 2022. március 15. – a pályázati felhívás közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

34/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Pannónia út 27. fszt. 21. szám alatti helyiség bérleti díjának megállapításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvár, 

Pannónia út 27. fszt. 21. szám alatt található, dombóvári 959/2/A/21 hrsz.-ú, nem lakás 

céljára szolgáló bérlemény legalacsonyabb bérleti díját 2022. március 16-tól havi 850,- 

Ft/m2/hó díjban határozza meg azzal a kikötéssel, hogy a bérleti díj évente a Központi 

Statisztikai Hivatal által az előző évre megállapított inflációs rátával azonos mértékben 

emelkedik. 

 

A határozat azon a napon lép hatályba, amikortól az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 

szerint a bérlemény a bérbeadható nem lakás céljára szolgáló helyiségek közé tartozik. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

35/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár város helyi közútjainak 2022. évi kátyúzási munkáira lefolytatott 

beszerzési eljárás eredményéről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Dombóvár 

város helyi közútjainak 2022. évi kátyúzási munkái” elnevezéssel 2022. február 15. 

napján indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja: 

 

Sziget-Melor Mélyépítő és Szolgáltató Kft. (7570 Barcs, Liszt Ferenc u. 14.) 

Infinitum Bau Kft. (8152 Kőszárhegy, Fő út 116.) 

Swietelsky Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros u. 13.) 

 

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek 

megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának 

VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll 

fenn. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb ár 

értékelési szempontja szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 

 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő 

Swietelsky Magyarország Kft.  

(1016 Budapest, Mészáros u. 

13.) 

Sziget-Melor Mélyépítő és  

Szolgáltató Kft. 

(7570 Barcs, Liszt Ferenc u. 14.) 

Pontszám - - 

Ajánlati ár  

(Ft/m2, 

nettó) 

16.413,- Ft 16.850,- Ft 

 

  



Határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatásra 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

március 3-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

36/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a padkaépítési munkák elvégzésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Padkaépítési 

munkák a Báthori, Radnóti és Munkácsy utcában” elnevezéssel 2022. február 15. napján 

indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja: 

 

InfinitumBau Kft. 

8152 Kőszárhegy, Fő u. 116. 

Swietelsky Magyarország Kft. 

1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

SZIGET-MELOR Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 

7570 Barcs, Liszt Ferenc u. 14. 

 

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek 

megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának 

VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll 

fenn. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb ár 

értékelési szempontja szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 
 1. helyezett 2. helyezett 
Ajánlattevő Swietelsky Magyarország Kft. 

1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

- 

Pontszám - - 
Ajánlati ár (Ft, nettó) 10.689.890,- Ft - 

 

  

https://www.google.hu/maps/place/1141+Budapest+Szugl%C3%B3+utca+82.+


Határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatásra 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 


