
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. december 13-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

92/2022. (XII. 13.) humán bizottsági határozat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási 

programjainak folytatása a 2023. évben tárgyú előterjesztésben szereplő döntési 

javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi közfoglalkoztatási programjainak 

támogatásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 13.  

 

 Futó Péter s.k. 

 bizottsági elnökhelyettes 

  



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. december 13-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

93/2022. (XII. 13.) humán 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 Humán Bizottsága 

- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről szóló beszámolóról, 

- az EFOP 3.9.2-16-2017-00047 azonosító számú, a „Humán kapacitások 

fejlesztése a Dombóvári járásban” elnevezésű projekt lebonyolításához 

kapcsolódóan saját erő biztosításáról, 

- a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodavezetője tekintetében a 

vezetői pótlék összegének felülvizsgálatáról, 

- a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról, 

- a HAMULYÁK Közalapítvány "kényszer-végelszámolás alatt" végelszámolási 

eljárásához kapcsolódóan az iratok megőrzéséről, 

- a Dombóvár, Szabadság utca 2. szám alatti orvosi rendelő felújítását célzó projekt 

lebonyolításához kapcsolódóan saját erő biztosításáról, valamint 

- a Dombóvári Lövész Egyesület részére a 2022. évi sporttámogatási keretből 

nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 13.  

 

 Futó Péter s.k. 

 bizottsági elnökhelyettes 

  



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. december 13-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

94/2022. (XII. 13.) 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. december 13.  

 

 Futó Péter s.k. 

 bizottsági elnökhelyettes 

  



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. december 13-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

95/2022. (XII. 13.) humán bizottsági határozat 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2023. évi illetményalapjáról szóló rendelet tárgyú előterjesztésben szereplő 

döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról 

szóló rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 13.  

 

 Futó Péter s.k. 

 bizottsági elnökhelyettes 

  



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. december 13-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

96/2022. (XII. 13.) humán bizottsági határozat 

a sportlétesítmény-használattal és sporttámogatással kapcsolatos döntések tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 

- a Dombóvári Sportiskola Egyesület számára a Farkas Attila Uszoda 

kedvezményes igénybevételének biztosításáról, 

- a Dombóvári Focisuli Egyesület számára az Ujváry Kálmán Sporttelep 

használatának biztosításáról, valamint 

- sportszervezetek részére támogatási előleg biztosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 13.  

 

 Futó Péter s.k. 

 bizottsági elnökhelyettes 

  



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. december 13-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

97/2022. (XII. 13.) humán bizottsági határozat 

a képviselő-testület 2023. évi munkaterve tárgyú előterjesztésben szereplő döntési 

javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a képviselő-testület 2023. évi 

munkatervéről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 13.  

 

 Futó Péter s.k. 

 bizottsági elnökhelyettes 

  



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. december 13-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

98/2022. (XII. 13.) humán bizottsági határozat 

a Dombóvár Város Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési terve és a 

2023-2026. évekre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési terve tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága az önkormányzat 2023. évi 

belső ellenőrzési tervéről és 2023-2026. évi stratégiai belső ellenőrzési tervéről szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 13.  

 

 Futó Péter s.k. 

 bizottsági elnökhelyettes 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2022. december 13-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

99/2022. (XII. 13.) humán bizottsági határozat 

a 2023. évi városi rendezvénynaptár tárgyú előterjesztésben szereplő döntési 

javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a 2023. évi városi 

rendezvénynaptárról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. december 13.  

 

 Futó Péter s.k. 

 bizottsági elnökhelyettes 

 

 


