
Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. április 27-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

33/2022. (IV. 27.) humán bizottsági határozat 

a javaslat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által végzett 

feladatok más szervezeti formában történő ellátására tárgyú előterjesztésben 

szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága az Integrált Önkormányzati 

Szolgáltató Szervezet feladatainak más szervezeti formában történő ellátásáról, a 

költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetéséről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 27.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. április 27-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

34/2022. (IV. 27.) humán 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 Humán Bizottsága 

- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről szóló beszámolóról, 

- a Dombóvár, Erzsébet u. 2/A. 7. szám alatti állami tulajdonú lakóingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kezdeményezéséről, 

- a dombóvári nevelési-oktatási intézménybe járó 18 év alatti ukrajnai menekült 

gyermekek részére a helyi tömegközlekedés igénybevételének térítésmentes 

biztosításáról, 

- a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének 

módosításáról, valamint 

- a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-

00002 kódszámú projekthez biztosított saját erő összegének módosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a II. 

határozati javaslat 3. pontjában „az ingatlan nem áll 

(örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura 2000) védettség alatt” szövegrészt „az 

ingatlan nem áll (természetvédelmi/Natura 2000) védettség alatt” szövegre javasolja 

módosítani. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 27.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. április 27-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

35/2022. (IV. 27.) humán bizottsági határozat 

az önkormányzati óvodákat és a bölcsődét érintő fenntartói döntések tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 

- a Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról, 

- a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról, 

valamint 

- az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde átszervezésének 

kezdeményezéséről 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 27.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. április 27-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

36/2022. (IV. 27.) humán bizottsági határozat 

a pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére tárgyú előterjesztésben 

szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a szociális alapon igényelhető 

kaszálás 2022. évi meghirdetéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 27.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. április 27-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

37/2022. (IV. 27.) humán 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 Humán 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. április 27.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. április 27-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

38/2022. (IV. 27.) humán bizottsági határozat 

a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és 

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

módosítása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 27.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 


