
Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. március 3-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

18/2022. (III. 3.) 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. március 3. 

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. március 3-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

19/2022. (III. 3.) humán bizottsági határozat 

a beszámoló a lakás- és bérleménygazdálkodási feladatokról, az önkormányzati 

bérlakásokat érintő 2022. évi felújítási és karbantartási munkálatok 

meghatározása, ütemezése tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat 

bizottsági állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a lakás- és 

bérleménygazdálkodási feladatokról szóló beszámolóról és az önkormányzati 

bérlakásokat érintő 2022. évi felújítási munkálatokról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. március 3-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

20/2022. (III. 3.) humán bizottsági határozat 

a 2022. évi sporttámogatási keret felosztása tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a 2022. évi sporttámogatási 

keret felosztásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. március 3-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

21/2022. (III. 3.) humán bizottsági határozat 

a 2022. évi civil keret felosztása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat 

bizottsági állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a 2022. évi civil keret 

felosztásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. március 3-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

22/2022. (III. 3.) humán bizottsági határozat 

a kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek, valamint a Dombóvári 

Polgárőr Egyesület 2021. évi beszámolója és a 2022. évi önkormányzati 

támogatása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági 

állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 

- a kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek, valamint a Dombóvári 

Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységének beszámolójáról, továbbá 

- a kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek és a Dombóvári Polgárőr 

Egyesületet 2022. évi támogatásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. március 3-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

23/2022. (III. 3.) humán bizottsági határozat 

a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központot érintő döntések tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 

- a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 2021. évi beszámolójáról, valamint 

- a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ intézményegységeinek 2022. évi 

munkatervéről 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. március 3-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

24/2022. (III. 3.) 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 2022. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek 

megtételének teljesítéséről szóló tájékoztatásról, 

- az önkormányzati közterületet érintő beruházás megvalósítása érdekében a 

Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról, 

- a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodása 

módosításának elfogadásáról, 

- a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról, 

- a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

munkaszervezeti feladatainak ellátásáért fizetendő hozzájárulás 2022. évi 

összegéről, 

- a Margaréta Református Óvoda fenntartójával való együttműködésről a nyári 

óvodai zárvatartás időtartama alatt óvodai ellátást igénylő gyermekek 

felügyeletének biztosításáról, 

- a Dombóvári Városi Horgász Egyesület által megvalósítani tervezett 

beruházások költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról szóló 54/2020. (II. 

28.) Kt. határozat módosításáról, 

- a dombóvári védőnői szolgálatot érintő változásokról szóló tájékoztatóról, 

- a Tolna Megyei Szakképzési Centrummal a szakképzési alapfeladatának ellátását 

szolgáló önkormányzati tulajdonú vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés 

megkötéséről, 

- állami fenntartású köznevelési intézményeket érintő átszervezési 

kezdeményezésekhez kapcsolódóan véleményezési jogkör gyakorlásáról, 

- a Szekszárdi Tankerületi Központtal a köznevelési közfeladatainak ellátását 

szolgáló önkormányzati tulajdonú vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés 

megkötéséről, valamint 

- a kárpátaljai magyarok, illetve az ukrajnai menekültek megsegítésére 

humanitárius segítségnyújtásról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 



Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. március 3-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

25/2022. (III. 3.) humán bizottsági határozat 

a helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a helyi elismerésekről szóló 

6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét elfogadásra javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. március 3-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

26/2022. (III. 3.) humán bizottsági határozat 

a balatonfenyvesi ifjúsági tábor bérbeadása, valamint a balatonfenyvesi és 

gunarasi tábor térítési díjainak meghatározása tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 

- az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2022. évi igénybevételi díjairól, 

valamint 

- a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. március 3-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

27/2022. (III. 3.) humán bizottsági határozat 

a beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és 

bevételeiről tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága az önkormányzati 

működtetésű sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló 

beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. március 3. 

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 

 


