
Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. április 6-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

28/2022. (IV. 6.) humán bizottsági határozat 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális szolgáltatások 

intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 6.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. április 6-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

29/2022. (IV. 6.) 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, 

- a Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetője közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetéséhez történő hozzájárulásról, 

- a Dombó-Land Kft. részére pályázati kötelezettségek előfinanszírozásához tagi 

kölcsön biztosításáról, 

- a Dombóvárt érintő közműves szennyvízelvezetés víziközmű szolgáltatás 2021-

2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének kiegészítéséről, valamint 

- az állami fenntartású köznevelési intézményt érintő átszervezési 

kezdeményezéshez kapcsolódóan véleményezési jogkör gyakorlásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 6.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. április 6-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

30/2022. (IV. 6.) humán bizottsági határozat 

a tájékoztatás a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát megalapozó tervezett 

projektekről tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Dombóvár Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégiáját megalapozó tervezett projektekről szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 6.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. április 6-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

31/2022. (IV. 6.) humán bizottsági határozat 

a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról az 

önkormányzati fenntartású óvodákba 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva a Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2022/2023. 

nevelési évre történő óvodai beiratkozás/jelentkezés módját és az általános felvételi 

időpontot az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A Dombóvári Szivárvány Óvodába, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvodába 

az óvodai nevelésben történő részvételre 2022. szeptember 1-jétől kötelezett, óvodai 

jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek tekintetében a beiratkozás/jelentkezés 

időpontja (általános felvételi időpont): 2022. április 20. (szerda) és 2022. április 21. 

(csütörtök). 

 

2. A beiratkozás/jelentkezés módja: 

 

A szülő(k)/törvényes képviselő(k) személyes megjelenésével az óvoda székhelyén 

nyitvatartási időben, vagy az óvoda honlapján elérhető felvételi kérelemnek kitöltve 

az óvodába elektronikus úton történő eljuttatásával legkésőbb 2022. április 21. 17 

óráig; a felvételi kérelem elektronikus úton történő beküldése és a gyermek felvétele 

esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az óvodavezetővel 

egyeztetett időpontban kerül sor. 

 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert az óvodai beiratkozás módjáról és az 

időpontjáról szóló közlemény tartalmának jóváhagyására, illetve közzétételére. 

 

Határidő: azonnal – a közlemény közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. április 6.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. április 6-i zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

32/2022. (IV. 6.) humán bizottsági határozat 

a 2022. évben Buzánszky Jenő sportösztöndíjban részesülő sportolók kiválasztása 

tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a 2022. évben Buzánszky Jenő 

sportösztöndíjban részesülő sportolókról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 6.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 


