
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

37/2022. (IV. 7.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális szolgáltatások 

intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági 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 7. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

38/2022. (IV. 7.) 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, 

- 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 7. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

39/2022. (IV. 7.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár településrendezési eszközei 2022. évben kezdeményezett, tárgyalásos 

eljárásban egyeztetett módosításainak elfogadása tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a teljes eljárásban egyeztetett 2022. évi módosítási kezdeményezésekkel 

összefüggésben a Dombóvár város településszerkezeti tervének módosításáról 

szóló határozati javaslatot, valamint 

- a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 

20.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 7. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

40/2022. (IV. 7.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzati tulajdonú közterületi ingatlan forgalomképessé tételével 

kapcsolatos döntés tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a dombóvári 1294/19 hrsz.-ú, kivett közterület forgalomképtelenségének 

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. április 7. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

41/2022. (IV. 7.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti ingatlant érintő tulajdonosi döntések 

tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvár, 

Szabadság u. 4. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítéséről 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 7. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

42/2022. (IV. 7.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár Város Önkormányzata, illetve a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal számára nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételéért fizetett 

hozzájárulás, díj összegének felülvizsgálata tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal helyiségeinek takarítására és 

higiéniai termékekkel történő ellátására kötött vállalkozási szerződés 

módosításáról, 

- a központi háziorvosi ügyelet ellátásával összefüggésben a szolgáltató részére 

biztosított önkormányzati hozzájárulás összegének módosításáról, 

- a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételkészítési és konyhaüzemeltetési 

szolgáltatások nyújtásával összefüggő díjak felülvizsgálatáról, valamint 

- az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátására 

irányúló közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjak módosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 7. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

43/2022. (IV. 7.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a befejezetlen újdombóvári utcanyitásokkal összefüggő döntések tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a befejezetlen 

újdombóvári utcanyitásokkal összefüggő döntésekről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 7. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

44/2022. (IV. 7.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a tájékoztatás a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát megalapozó tervezett 

projektekről tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvár 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját megalapozó tervezett projektekről szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 7. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

45/2022. (IV. 7.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a dombóvári 0300/10 hrsz.-ú, szántó megnevezésű ingatlanon fennálló 

elővásárlási jog gyakorlásának mellőzéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága átruházott 

hatáskörben eljárva nem járul hozzá, hogy Dombóvár Város Önkormányzata éljen a 

dombóvári 0300/10 hrsz.-ú, kivett szántó megnevezésű ingatlanon fennálló elővásárlási 

jogával az ingatlan tulajdonrészének adásvételéhez kapcsolódóan. 

 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási jog lemondásáról szóló 

nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2022. április 16. – a nyilatkozat megküldésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. április 7. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

április 7-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

46/2022. (IV. 7.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a dombóvári 1294/19 hrsz.-ú, kivett közterület egy részének értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága átruházott 

hatáskörben eljárva támogatja a Dombó-Coop Zrt. vételi ajánlatát és egyetért a 

dombóvári 1294/19 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan telekalakításával, 

illetve abból az előterjesztésben foglalt térképvázlat szerinti területrész értékesítésével 

– amennyiben az ingatlan forgalomképessé válik – az alábbi feltételekkel: 

 

- a vételár 4.250,- Ft/m2, melyet áfa nem terhel; 

- a telekalakítással és szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat a vevő vállalja és 

fizeti meg azok költségét.  

 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással kapcsolatos nyilatkozatok 

megtételére, illetve az adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyására és megkötésére. 

 

Határidő: 2022. április 15. – a Dombó-Coop Zrt. értesítésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. április 7. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

 


