
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

71/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az oktatási feladatok ellátását szolgáló önkormányzati vagyonelemeket érintő 

döntések tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a Magyarországi Evangélikus Egyház részére köznevelési intézmény fenntartása 

és működtetése érdekében önkormányzati vagyon használatba, illetve tulajdonba 

adásáról, 

- a Dombóvári Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben 

az intézményi gyermekétkeztetés biztosításáról, valamint 

- a Tamási Tankerületi Központtal a köznevelési közfeladatainak ellátását szolgáló 

önkormányzati tulajdonú vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés 

megkötéséről 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

72/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dél-Kom Nonprofit Kft. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatok ellátásáról a 2021. évben tárgyú előterjesztésben szereplő döntési 

javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 2021. évi ellátásáról szóló beszámolót 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

73/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvárhő Kft. beszámolója a dombóvári távhőellátó rendszer 2021. évi 

működtetéséről, a 2022. évi műszaki fejlesztési terv elfogadása tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a dombóvári távhőellátó rendszer 2021. évi működtetéséről szóló beszámolót, 

valamint 

- a Dombóvárhő Kft. 2022. évi műszaki fejlesztési tervéről szóló határozati 

javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

74/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatásról 

szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

75/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással 

összefüggő döntések tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

munkaszervezeti feladatainak ellátásáért járó hozzájárulás összegének 

módosításáról, valamint 

- a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

76/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az egyes szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának módosítása tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást érintően kétirányú kommunikációra 

alkalmas rendszer bevezetéséről szóló határozati javaslatot, valamint 

- a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításának tervezetét 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

77/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt 

fontosabb eseményekről 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 2022. évi közmeghallgatás időpontjáról, 

- az egészségügyi ellátásban közreműködők részére utazási kedvezmény 

biztosításáról, 

- a külterületi ingatlanok belterületbe vonásáról, 

- a Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete számára megállapított 

2022. évi civil támogatás más célra történő felhasználásáról, valamint 

- a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá rendelt, gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodások jóváhagyásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

78/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi 

tevékenységéről tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót, 

- a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót, 

- a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2021. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót, valamint 

- a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

79/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati 

rendelet módosítása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításának tervezetét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

80/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati 

rendelet módosítása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításának tervezetét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

81/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a beszámoló a közvilágítással kapcsolatos 2021. évi feladatellátásról tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 

közvilágítással kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátásáról szóló beszámolót 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

82/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár város településrendezési eszközeinek 2021. évi teljes eljárásban 

történő módosításának kiegészítése új kérelmekkel tárgyú előterjesztésben 

szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvár 

város településrendezési eszközeinek teljes eljárásban egyeztetésre kerülő 

módosításának új kezdeményezésekkel történő kiegészítéséről szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

83/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Ujvári Kálmán Sporttelep telekalakításával történő ingatlanértékesítés tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az Ujvári 

Kálmán Sporttelepnek is helyet adó ingatlan telekalakításáról és egy részének 

értékesítéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

84/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok értékesítése tárgyú előterjesztésben 

szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a Dombóvár, Szabadság u. 15. fsz. 3. szám alatti bérlakás értékesítéséről, 

- a Dombóvár, Arany János tér 10. fsz. 4-5. szám alatti bérlakás értékesítéséről, 

valamint 

- a Dombóvár, Kakasdombi köz 6. szám alatti ingatlan értékesítéséről 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

85/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Rádió PLUSZ Dombóvár indításához szükséges döntések meghozatala tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Rádió 

PLUSZ Dombóvár indításához szükséges döntések meghozataláról szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

86/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából törölt „HOSPITAL Alapítvány” 

önkormányzatra átszálló vagyonának felhasználása tárgyú előterjesztésben 

szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásából törölt „HOSPITAL” Alapítvány 

önkormányzatnak átadott vagyona felhasználásáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

87/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a rendkívüli 

támogatási igény benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

88/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a vis maior pályázat benyújtása a 2022 júniusában bekövetkezett viharkárok 

költségeinek megtérítése érdekében tárgyú előterjesztésben szereplő döntési 

javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a 2022 júniusában viharos időjárás miatt károsodott önkormányzati út 

helyreállítási költségeinek megtérítése érdekében vis maior pályázat 

benyújtásáról szóló kiegészítés szerinti, valamint 

- a 2022. júniusi viharkárok költségeinek megtérítése érdekében vis maior pályázat 

benyújtásáról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

89/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dőry Hugó utcai építési telkek értékesítési árának meghatározásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 10/2011. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott átruházott 

hatáskörében eljárva az önkormányzat tulajdonában álló Dőry Hugó utcában található 

építési telkek értékesítési árát 2022. július 1-jétől nettó 4.800,- Ft/m2 összegben 

határozza meg. 

 

Az értékesítési ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 

 

Határidő: 2022. július 5. – a honlapon történő közzétételre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

90/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár, Petőfi utca 13. szám alatti helyi védelem alatt álló épület felújítását 

szolgáló, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás jogosultjának 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága hozzájárul, 

hogy a Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során – a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörét magához vonva – 2021. május 

28-án hozott 192/2021. (V. 28.) határozata alapján nyújtott, a Dombóvár, Petőfi utca 

13., 702/1 hrsz. alatti ingatlan – mint helyi védelem alatt álló építészeti örökség – 

felújítását szolgáló, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás jogosultja – mint 

támogatott – a DOMBÓ-COOP Zrt. helyett az új tulajdonos GÁZT ADUNK Kft. 

(székhelye: Dombóvár, Május 1. utca 1.) legyen azzal, hogy a támogatás 

felhasználásának határideje 2023. május 31. A támogatási szerződés megkötésének 

feltétele a GÁZT ADUNK Kft. tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való 

bejegyzése. 

 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2022. július 31. – a támogatási szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

91/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár, Kölcsey utca 15. szám alatti helyi védelem alatt álló épület 

felújítását szolgáló, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználási 

feltételeinek módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága hozzájárul, 

hogy az 56/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozattal a helyi védelem 

alatt álló Dombóvár, Kölcsey utca 15., 1181 hrsz. alatti épület felújításához nyújtott 

önkormányzati támogatás felhasználása során a támogatott részszámlákat nyújtson be, 

és a támogatás az alapján kerüljön kifizetésre. 

 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: 2022. július 15. – a támogatási szerződés módosításának aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 

 


