
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

47/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági 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 Pénzügyi és Gazdasági 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 28. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

48/2022. (IV. 28.) 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 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 28. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

49/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági 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 Pénzügyi és Gazdasági 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 28. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

50/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2021. évi 

közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területén tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvári 

Rendőrkapitányság vezetőjének 2021. évre szóló beszámolóját elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 28. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

51/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a beszámoló a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési 

területének 2021. évi tűzvédelmi helyzetéről tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági a Dombóvári Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság tűzvédelmi beszámolóját elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 28. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

52/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzati óvodákat és a bölcsődét érintő fenntartói döntések tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági 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 28. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

53/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére tárgyú előterjesztésben 

szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a szociális 

alapon igényelhető kaszálás 2022. évi meghirdetéséről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 28. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

54/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójával kötött 

szerződés meghosszabbítása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat 

bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 28. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

55/2022. (IV. 28.) 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. április 28. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

56/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló, vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatásra benyújtott 2022. évi igényekről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága átruházott 

hatáskörben eljárva a helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló, 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra – a 33/2022. (III. 3.) pénzügyi és 

gazdasági bizottsági határozattal jóváhagyott 2022. évi felhívásra – benyújtott 

pályázatok alapján az alábbi védett ingatlanok felújítását támogatja a következők 

szerint:  

 

A védettséggel 

érintett dombóvári 

ingatlan címe és 

helyrajzi száma 

A védettség 

jellege 

A támogatás 

összege 

A támogatott 

munkálatok 

Dombóvár, Kölcsey 

u. 15., hrsz.: 1181 

a helyi egyedi 

(HV) és területi 

védelemmel 

(HVT) egyaránt 

rendelkező 

lakóépület  

(Dombóvár város 

helyi védett 

elemeinek 

értékvizsgálata 

2018, 41. és 6. 

sorszám) 

700.000,- Ft 

 

Gépkocsibeálló 

kialakítása a meglévő 

kovácsoltvas 

kerítéselemek 

felhasználásával, a tető 

héjazatának felújítása, 

az épület részleges 

energetikai 

korszerűsítése 

(szigetelése), a belső 

elektromos hálózat 

felújítása. 

Dombóvár, 

Szabadság u. 4., 

hrsz.: 47 

a helyi területi 

védelem (HVT) 

(Dombóvár város 

helyi védett 

elemeinek 

értékvizsgálata 

2018, 5. sorszám) 

1.300.000,- 

Ft 

 

Az épület 

homlokzatának 

felújítása a meglévő 

díszítés megőrzésével, a 

hiányzó helyeken azok 

pótlásával. 

 

A Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti ingatlan esetében a támogatási szerződés 

megkötésének feltétele a kérelmező haszonélvezeti jogának ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzése. 

 



A támogatás fedezetéül szolgáló összeg az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 

szerepel. 

 

Határidő: 2022. május 13. – a pályázók értesítésére 

2022. június 30. – a nyertes pályázókkal a támogatási szerződés megkötésére  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. április 28.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 28-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

57/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

dombóvári belterületi útburkolatok felújítására lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Dombóvári 

belterületi útburkolatok felújítása 2022.” elnevezéssel 2022. március 22. napján 

EKR000329682022 azonosítóval indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 

112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. §-a alkalmazásával 

lefolytatott nyílt eljárásban – a polgármester által jóváhagyott bírálóbizottság javaslata 

alapján – az alábbi végső döntést hozza: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárás eredményét az ajánlattételi felhívás II.2.5) 

pontjában szereplő, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő szempontrendszer értékelési szempontja szerinti értékeléssel, az abban 

foglalt részszempontok és súlyszámok, illetve a V.2) pontjában ismertetett és a 

közbeszerzési dokumentumokban részletezett értékelési módszer alkalmazásával az 

alábbiak szerint hirdeti ki: 

 
Ajánlati rész  1. helyezett 

1. rész: 

Tűzlepke sor 

(Hrsz.: 6413) 

Ajánlattevő SWIETELSKY Magyarország Kft. 

Pontszám 1000 

Ajánlati ár nettó 34 247 590,- Ft 
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül 

vállalt többlet-jótállás ideje 
36 hónap 

Garanciális javítás megkezdése 

időpontjára vonatkozó vállalás 
1 munkanap 

2. rész: 

Radnóti Miklós 

utca 

(Hrsz.: 4570) 

Ajánlattevő SWIETELSKY Magyarország Kft. 

Pontszám 1000 
Ajánlati ár nettó 12 665 194,- Ft 

Kötelező 24 hónapos jótálláson felül 

vállalt többlet-jótállás ideje 
36 hónap 

Garanciális javítás megkezdése 

időpontjára vonatkozó vállalás 
1 munkanap 

3. rész: 

Mikes Kelemen 

utca 

(Hrsz.: 3857) 

Ajánlattevő SWIETELSKY Magyarország Kft. 
Pontszám 1000 

Ajánlati ár nettó 18 690 655,- Ft 
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül 

vállalt többlet-jótállás ideje 
36 hónap 

Kötelező 24 hónapos jótálláson felül 

vállalt többlet-jótállás ideje 
1 munkanap 

4. rész: 
Ajánlattevő SWIETELSKY Magyarország Kft. 
Pontszám 1000 



Dőry Hugó utca 

(Hrsz.: 3817) 

Ajánlati ár nettó 7 345 530,- Ft 
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül 

vállalt többlet-jótállás ideje 
36 hónap 

Garanciális javítás megkezdése 

időpontjára vonatkozó vállalás 
1 munkanap 

5. rész: 

Dombó Pál utca 

(Hrsz.: 1130) 

Ajánlattevő SWIETELSKY Magyarország Kft. 

Pontszám 1000 
Ajánlati ár nettó 7 074 845,- Ft 

Kötelező 24 hónapos jótálláson felül 

vállalt többlet-jótállás ideje 
36 hónap 

Kötelező 24 hónapos jótálláson felül 

vállalt többlet-jótállás ideje 
1 munkanap 

 

Az adott részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megköthető a szerződés a megjelölt 

ajánlati árakon. 

 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül – az eredményről való 

tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2022. április 28.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

 


