
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

58/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a legalább többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évről 

szóló beszámolója, 2022. évi üzleti terve tárgyú előterjesztésben szereplő döntési 

javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának és 2022. évi üzleti 

tervének jóváhagyásáról, 

- a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának és 

2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról, 

- a Dombóvári Vízmű Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról, valamint 

- a Dombó-Land Kft. 2021. évi beszámolójának és 2022. évi üzleti tervének 

jóváhagyásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

59/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított szociális étkeztetés 

térítési díjának módosítása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat 

bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a szociális 

szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításának 

tervezetét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

60/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület beszámolója az önkormányzattal kötött 

ellátási szerződés alapján biztosított fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatás 

nyújtásáról, új használati szerződés megkötésére irányuló kezdeményezés tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület beszámolójáról az önkormányzattal kötött 

ellátási szerződés alapján biztosított fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatás 

nyújtásáról, valamint 

- a PRESIDIUM Közhasznú Egyesülettel a Kinizsi utca 37. alatti JAM 

Központban a szociális feladatainak ellátását szolgáló ingatlanrészek 

tekintetében használati szerződés megkötéséről 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

61/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde átszervezése, a 2022/2023. 

nevelési évben indítható óvodai csoportok száma, új bölcsődei csoport indítása 

tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde jogutódlással történő 

megszüntetéséről, 

- a Dombóvári Szivárvány Óvoda átszervezéséről, Csikóstőttős Község 

Önkormányzatával az óvodai nevelési feladatok biztosítására feladatellátási 

szerződés megkötéséről, 

- a Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetői feladatainak 2022. szeptember 1-jétől 

való ellátására pályázat kiírásáról, 

- a Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetői feladatainak 2022. augusztus 1-jétől 

történő átmeneti ellátásáról, 

- a 2022/2023. nevelési évben az önkormányzati óvodákban indítható óvodai 

csoportokról és a kötelező felvétel biztosítása után fennmaradó üres óvodai 

férőhelyek betöltéséről, valamint 

- a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében 2022. szeptember 1-

jétől új csoport indításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

62/2022. (V. 27.) 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 Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett, 

adóalanyisággal összefüggő adatai módosításának kezdeményezéséről, valamint 

- a Dombóvári HACS Egyesület részére kölcsön biztosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

63/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentése tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentéséről szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

64/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének 

módosítása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat 2022. évi módosított belső ellenőrzési tervéről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

65/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelettervezetet 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

66/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az adózási tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi 

iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításának 

tervezetét, valamint 

- az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításának tervezetét 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

67/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba adása tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba adásához szükséges 

szándéknyilatkozat megtételéről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

68/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a Pannónia út 27. fsz. 11. szám alatti garázs értékesítésre való kijelöléséről, 

valamint 

- a Jókai u. 13. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelöléséről 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

69/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár, Pannónia út 27. fsz. 11. szám alatti garázs értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja a 

Dombóvár, Pannónia út 27. fsz. 11. szám alatti, dombóvári 959/2/A/11 hrsz.-ú garázs és 

a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonrész értékesítését az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/2012. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint 2.500.000,- Ft-os vételáron 

– melyet áfa nem terhel – azzal a feltétellel, hogy a Képviselő-testület az ingatlant 

értékesítésre jelöli ki. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felhatalmazza a polgármestert a Rendeletnek 

megfelelő tartalmú ajánlat közlésére, az adásvételi szerződés megkötésére és a szerződés 

tartalmának jóváhagyására.  
 

Határidő: 2022. június 15. – az ajánlat közlésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

70/2022. (V. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Tamási, Termál u. 3. szám alatti ingatlan tulajdonrészének értékesítéséről 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja a 

Tamási, Termál u. 3. szám alatti, tamási 1872/3 hrsz.-ú, kivett üdülőépület, udvar 

megnevezésű ingatlan 897/10.000 tulajdonrészének értékesítését 500.000,- Ft-os 

vételáron – melyet áfa nem terhel – Dolák Gyula többségi magántulajdonos részére 

azzal a feltétellel, hogy az adásvétel lebonyolítását és a felmerülő költségek megfizetését 

a vevő vállalja.  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

nyilatkozatok megtételére, az adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyására, valamint 

a szerződés megkötésére.  

Határidő: 2022. június 15. – a döntés közlésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. május 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 


