
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

100/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési 

Programterv (TVP) véglegesített változatának elfogadása, támogatási kérelem 

benyújtása a TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázati felhívásra tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a Dombóvár város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról, 

- a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervről, valamint 

- a TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem 

benyújtásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

101/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a közétkeztetés igénybevételére ösztönző program a dombóvári középiskolákban 

tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a dombóvári 

középiskolákban a közétkeztetés igénybevételére ösztönző programról szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

102/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a beszámoló a víziközmű szolgáltatások és a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátásáról, az utóbbi 

közszolgáltatás ellátása 2023. január 1-jétől tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a víziközmű-szolgáltatások 2021. évi ellátásáról szóló beszámolóról, 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatás 2021. évi ellátásáról szóló beszámolóról, valamint 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

103/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a víziközmű szolgáltatás 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervei 

tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvárt 

érintő víziközmű-szolgáltatások 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési 

tervéről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

104/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő rendeletmódosítások tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

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

módosításának tervezetét, valamint 

- a szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításának tervezetét 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

105/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a beszámoló a lejárt határidejű testületi 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, 

- az Életfa Nagycsaládos Egyesület Dombóvár részére a 2022. évi civil keretből 

nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosításáról, 

- a dombóvári általános iskolák felvételi körzeteinek megállapításához kapcsolódó 

önkormányzati véleményről, valamint 

- a Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolása kezdő időpontjának módosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

106/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár Város Önkormányzata 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 a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításának tervezetét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

107/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához tárgyú előterjesztésben szereplő döntési 

javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való 

csatlakozásról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

108/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzati energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos intézkedések 

tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az energia- és 

költségmegtakarítást célzó intézkedésekről szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

109/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önkormányzati tulajdonú dombóvári 4571/3 hrsz. alatt felvett ingatlan szántó 

művelésű alrészletének hasznosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

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

önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdésében meghatározott átruházott hatáskörben 

eljárva hozzájárul, hogy a dombóvári 4571/3 hrsz.-ú ingatlan szántó művelésű 

alrészletéből 1 ha 3817 m2 terület hasznosítására Jakab Gergővel kötött haszonbérleti 

szerződés 2027. október 31-ig meghosszabbításra kerüljön az alábbi feltételekkel: 

 

• A haszonbérleti díj 2022. november 1. napjától évi 217.233,- Ft, mely évente – 

először 2023. január 1-jétől napjától – a Központi Statisztikai Hivatal által 

közzétett fogyasztói árindex mértékével emelkedik.  

 

• A haszonbérbe adó a szerződést önkormányzati érdekből egyoldalúan 

felmondhatja a gazdasági év végére. 

 

•  A szerződés egyéb feltételei változatlanok. 

 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés módosításának 

megkötésére, illetve a kifüggesztéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2022. október 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

110/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár, Kakasdombi köz 7. szám alatti ingatlan értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

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

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

hatáskörben eljárva hozzájárul a Dombóvár, Kakasdombi köz 7. szám alatti (dombóvári 

190/2 hrsz. alatt felvett) kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan pályáztatás nélküli 

értékesítéséhez az alábbi feltételekkel:  

 

1. A vételár 151.000,- Ft, melyet áfa nem terhel. 

2. A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az értékesítéssel 

kapcsolatos költségeket (szerződéskötési díj, értékbecslési díj, ingatlan-

nyilvántartási díj) is. 

 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés tartalmának 

jóváhagyására és megkötésére. 

 

Határidő: 2022. október 30. – a szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

111/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár, Erzsébet utca 64/B. szám alatti beépítetlen terület értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

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

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

hatáskörben eljárva hozzájárul a Dombóvár, Erzsébet utca 64/B. szám alatti (dombóvári 

269/3 hrsz. alatt felvett) kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan pályáztatás 

nélküli értékesítéséhez a szomszédos, Dombóvár, Erzsébet utca 62. szám alatti, 

dombóvári 268 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosa részére az alábbi feltételekkel:  

 

1. A vételár 580.000,- Ft, melyet áfa nem terhel. 

2. A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az értékesítéssel 

kapcsolatos költségeket (szerződéskötési díj, értékbecslési díj, ingatlan-

nyilvántartási díj) is. 

 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés tartalmának 

jóváhagyására és megkötésére. 

 

Határidő: 2022. október 30. – a szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

112/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár, Kossuth Lajos utca 8. szám alatti ingatlanban lévő önkormányzati 

tulajdonrész értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

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

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

hatáskörben eljárva hozzájárul a Dombóvár, Kossuth Lajos utca 8. szám alatti 

(dombóvári 64 hrsz. alatt felvett) kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 4/12-ed 

tulajdoni hányadának pályáztatás nélküli értékesítéséhez Recsek Ibolya tulajdonostárs 

részére az alábbi feltételekkel: 

 

1. A vételár 1.413.000,- Ft, melyet áfa nem terhel. 

2. A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az értékesítéssel 

kapcsolatos költségeket (szerződéskötési díj, értékbecslési díj, ingatlan-

nyilvántartási díj) is. 

 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a társtulajdonosok felé történő vételi ajánlat 

és az adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyására, illetve a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2022. november 15. – a szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

szeptember 29-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

113/2022. (IX. 29.) 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 dombóvári 5337/234 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról és a Sellő utcai 

üdülőtelkekhez kapcsolódó egyes részeinek értékesítéséről, valamint 

- a befejezetlen újdombóvári utcanyitásokról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 29. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 
 


