
Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. június 28-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

51/2022. (VI. 28.) humán bizottsági határozat 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje szakmai programjának 

jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének – amely 2022. 

augusztus 31-ig a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje elnevezést 

viseli – nevelési-gondozási programját – mint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti szakmai 

programot – a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 28.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. június 28-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

52/2022. (VI. 28.) humán bizottsági határozat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda továbbképzési programjáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva a Dombóvári Százszorszép Óvoda – mely 2022. szeptember 1-jétől a Dombóvári 

Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájaként működik – 2028. augusztus 31-ig 

szóló pedagógus továbbképzési programját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, 

és kéri a figyelembevételét a Dombóvári Százszorszép Óvoda jogutód intézménye 

továbbképzési programjának és beiskolázási tervének elkészítése során. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 28.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. június 28-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

53/2022. (VI. 28.) humán bizottsági határozat 

az oktatási feladatok ellátását szolgáló önkormányzati vagyonelemeket érintő 

döntések tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági 

állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán 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 28.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. június 28-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

54/2022. (VI. 28.) humán bizottsági határozat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással 

összefüggő döntések tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági 

állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán 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 28.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. június 28-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

55/2022. (VI. 28.) humán bizottsági határozat 

az egyes szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának módosítása tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán 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 28.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. június 28-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

56/2022. (VI. 28.) humán 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 Humán 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 28.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. június 28-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

57/2022. (VI. 28.) humán bizottsági határozat 

a beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi 

tevékenységéről tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 28.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. június 28-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

58/2022. (VI. 28.) humán bizottsági határozat 

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

rendelet módosítása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a gyermekvédelem helyi 

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

tervezetét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 28.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. június 28-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

59/2022. (VI. 28.) humán 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 Humán Bizottsága az önkormányzat 2022. évi 

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

tervezetét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 28.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. június 28-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

60/2022. (VI. 28.) humán bizottsági határozat 

a Rádió PLUSZ Dombóvár indításához szükséges döntések meghozatala tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Rádió PLUSZ Dombóvár 

indításához szükséges döntések meghozataláról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 28.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. június 28-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

61/2022. (VI. 28.) humán bizottsági határozat 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából törölt „HOSPITAL Alapítvány” 

önkormányzatra átszálló vagyonának felhasználása tárgyú előterjesztésben 

szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásából törölt „HOSPITAL” Alapítvány önkormányzatnak átadott vagyona 

felhasználásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 28.  

 

 Horváth József Lászlóné s.k. 

 bizottsági elnök 

 

 


