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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az önkormányzati szmsz és a sportrendelet módosításának legfőbb apropója a városi 

civil és sportszervezetekkel való együttműködés kereteinek megújítása. A sportról 

szóló önkormányzati rendeletben a Buzánszky Jenő sportösztöndíj-program részletes 

feltételeinek meghatározása is feladat egy korábbi, a veszélyhelyzetben képviselő-

testületi hatáskörgyakorlás során hozott polgármesteri döntés értelmében. 

 

A Dombóvári Civil Szövetség és a Dombóvári Városi Sportszövetség 

 

A Dombóvári Civil Fórum a helyi civil élet fő színtere, a hivatalos megfogalmazás 

szerint a Dombóváron működő civil szervezetek jogi személyiséggel nem rendelkező 

szerveződése, melynek célja a civil szervezetek informálása és összefogása, a civil 

szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése, valamint érdekeik képviselete.  

 

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 

SzMSz) értelmében a Civil Fórum tagjai a bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett 

dombóvári székhelyű, valamint a Dombóváron kívüli székhellyel rendelkező azon 

civil szervezetek, amelyeknek Dombóváron igazoltan tagszervezete vagy csoportja 

működik. A tagság létrejöttéhez a civil szervezetnek írásban kell bejelenteni a Civil 

Tanács elnökének, hogy a Fórum tagja kíván lenni, és egyben meg kell adnia az 

elérhetőségére szolgáló elektronikus levélcímét, valamint a szervezetet a Fórumban 

képviselő személyt. A Fórum tagsági körének rendezése mindenképpen szükséges, 

amely még a tavasszal el is kezdődött volna annak érdekében, hogy a megbízatás 

lejárta miatt időben megkezdődhessen a Civil Tanács új tagjai megválasztásának 

előkészítése, de sajnos a veszélyhelyzet közbeszólt. Ekkor már felmerült annak 

kérdése, hogy a sportszervezetek – melyek a korábbi koncepció, a külön programok 

(pl.: sportágválasztó) és a sportkeret miatt nem voltak úgy tekintve, hogy kimondottan 

részesei a Fórum munkájának és a Civil Tanács őket is képviseli – a jövőben legyenek-

e bevonva érdemben a Fórumba, vagy különüljön el a képviseletük. A kialakult 

gyakorlatot és szokásokat is figyelembe véve ez utóbbi indokolt inkább, mintha a Civil 

Fórumon belül lenne egy „sportszekció”.  

 

A Buzánszky Jenő sportösztöndíj-program folytatásáról a május folyamán hoztam 

döntést a veszélyhelyzet miatt képviselő-testületi hatáskört gyakorolva. Ott már 

említésre került, hogy az ösztöndíj elbírálásába a városi sportszervezeteket a 

Dombóvári Civil Fórum, illetve a Tanács mintájára összefogó, az év hátralévő 

részében megalakításra kerülő városi sportszövetség (Dombóvári Sportszövetség) 

lenne bevonva, mint javaslattevő. Ez választaná meg a Sporttanácsot a képviseletére és 

a tevékenységének koordinálására. 

 

Ennek mentén az a javaslatom, hogy a Dombóvári Civil Fórum elnevezésében is 

jelenjen meg a szövetség kifejezés, és Dombóvári Civil Szövetségként ténykedjen 

tovább. 

 



A jövőben mind a civil keretből, mind a sportkeretből az az egyesület vagy alapítvány 

részesülhet támogatásban, amely tagként részt vesz ez érintett szövetség munkájában. 

 

Ami a továbbiakat illeti, még szeptemberben nyilatkoztatva lenne valamennyi, a 

birosag.hu oldalon a civil szervezetek jegyzékében szereplő és működő (elérhető 

közzétett beszámolója van ez elmúlt 5 évből) dombóvári székhelyű vagy régóta városi 

kötődésű, de Dombóváron kívüli (Madártani Egyesület, a vakok és gyengén látók 

megyei szervezete) civil szervezet – az alapítványokat is beleértve –, hogy a Civil 

Szövetséghez, vagy a Sportszövetséghez kívánnak tartozni, egyben meg kell adnia az 

elérhetőségére szolgáló elektronikus levélcímét, valamint a szervezetet képviselő 

személyt (a főképviselőt, aki nem feltétlenül az elnök vagy elnökségi tag), illetve 

megjelölhet további személyt vagy személyeket, akik a főképviselőként megjelölt 

személy távolléte, akadályoztatása esetén az adott szövetség ülésén a szervezet 

nevében eljárni jogosultak. Mindegyik szövetség ülésén csak egy képviselő járhat el az 

adott szervezet nevében, egy személy egyszerre pedig csak egy szervezetet 

képviselhet. A Civil Tanács, illetve a Sporttanács tagjait pedig az adott szövetséghez 

tartozó szervezetek által megjelölt főképviselők közül lehet választani. Mindkét vezető 

szerv 5 tagból állna, az elnököt maguk közül választanák. 

 

Buzányszky Jenő sportösztöndíj 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 12-i 

ülésén a 266/2019. (IX. 12.) Kt. határozatával döntött a városunk neves szülöttéről és 

díszpolgáráról, Buzánszky Jenő labdarúgóról elnevezett tehetséggondozó 

sportösztöndíj-program felállításáról. A képviselő-testület a sportösztöndíjat 

pályáztatás nélkül, jelentkezés alapján biztosította a fenti feltételek szerint jogosult 

sportolók számára, melynek összegét negyedévente 20.000 Ft/sportoló összegben 

állapította meg, és egyben felhatalmazta a polgármestert az ösztöndíjra jogosultak 

meghatározására és az ösztöndíj odaítélésére. A testület továbbá a Buzánszky Jenő 

sportösztöndíj pénzügyi fedezetére az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 

400.000,- Ft keretösszeget különít el. Az ösztöndíjban részesülők maximális létszáma 

nem került meghatározásra, de a keretösszegre tekintettel 20 fő volt legfeljebb 

számításba véve tavaly szeptemberben. 

 

A jelentkezések alapján 2019-ben 14 sportoló nyerte el a sportösztöndíjat. A 

támogatási szerződés minden sportolóval megkötésre került, négy úszóval, három 

atlétával, hat karatékával és egy súlyemelővel. A tavaly szeptemberi döntés csak a 

2019-es költségvetés terhére történő forráselkülönítésre tért ki, így a 2020. év kapcsán 

is rendelkezni kellett erről. Ezt a veszélyhelyzet ideje alatt májusban tettem meg 

1.300.000,- Ft keretösszeget biztosítva erre a célra a 2020. évi költségvetése terhére.  

Mivel a sportösztöndíj rendszerét 2021-től új alapokra kívánom helyezni, 

kezdeményeztem a 2019-ben megkötött támogatási szerződések megszüntetését 2020. 

december 31-vel, és arról is döntöttem, hogy 2020-ban átmenetileg nincs lehetőség 

további ösztöndíjas bevonására a programba. 

 

 



 

A városi sportvezetőkkel egyeztetve koncepcionálisan már májusban felvázolásra 

kerültek az új feltételek az alábbiak szerint: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Buzánszky Jenő sportösztöndíjat 2021-től 

pályázati úton, évente legfeljebb 15, a pályázat benyújtásáig a 20. életévét még be nem 

töltött, válogatott-kerettagsággal rendelkező vagy az abba való bejutást elősegítő 

tehetséggondozási programban résztvevő olyan sportoló számára biztosítja, aki 

Dombóváron bejegyzett vagy nem dombóvári székhelyű, de itt is aktívan 

tevékenykedő sportszervezetben űzi sporttevékenységét, egy személy pedig összesen 

három naptári évben részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj összege negyedévente 

25.000,- Ft (ez bruttó összeg, az ösztöndíjasnak személyi jövedelemadót kell fizetni 

(15%), az önkormányzatnak pedig szociális hozzájárulási adót), a sportösztöndíj-

pályázatok elbírálására a tárgyév március 31. napjáig kerül sor a képviselő-testület 

által a Sportszövetség javaslata alapján. 

 

A fentiek alapján az alábbi két rendeletmódosítás elfogadását indítványozom. 

 

 

           Pintér Szilárd  

           polgármester 



 

I. 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (……..)  önkormányzati rendelete 

a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 1. § (10) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[(10) Az önkormányzat telephelyei:] 

 

„g) Dombóvár, Szenes Hanna tér 1. – Farkas Attila Uszoda.” 

 

2. §  

 

A Rendelet 10. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[(3) A munkaterv tervezetének készítésekor javaslatot kell kérni:] 

 

„c) a Dombóvári Civil Tanács, valamint a Dombóvári Sporttanács elnökétől” 

 

3. §  

 

(1) A Rendelet 19. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[(3) Az alakuló és a rendes ülésre az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül 

meg kell hívni] 

 

„d) a Dombóvári Civil Tanács, valamint a Dombóvári Sporttanács elnökét.” 

 
(2) A Rendelet 19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



„(9) Nyilvános ülés esetén  

 

a) a Dombóvári Civil Tanács elnökét a civil szervezetként Dombóváron működő, 

de sporttevékenységet nem végző önszerveződő közösségek , 

 

b) a Dombóvári Sporttanács elnökét a civil szervezetként Dombóváron működő, 

sporttevékenységet végző önszerveződő közösségek  

 

tevékenységi körét érintő napirendi pont tárgyalásánál illeti meg tanácskozási jog az 

54. § szerint.” 

 

4. §  

 

A Rendelet 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

54. § 

 

„(1) A képviselő-testület együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel, a 

Dombóváron működő civil és sportszervezetekkel. 

 

(2) Az együttműködés keretében  

 

a) a Dombóváron működő, de sporttevékenységet nem végző civil szervezetek 

részvételével Dombóvári Civil Szövetség (a továbbiakban: Civil Szövetség), 

valamint a Civil Szövetség által határozott időre választott személyekből álló 

testület, a Dombóvári Civil Tanács (a továbbiakban: Civil Tanács),  

 

b) a Dombóváron működő sportszervezetek részvételével Dombóvári 

Sportszövetség (a továbbiakban: Sportszövetség), valamint a Sportszövetség 

által határozott időre választott személyekből álló testület, a Dombóvári 

Sporttanács (a továbbiakban: Sporttanács)  

 

működik.  

 

(3) A Civil Szövetség, a Sportszövetség, a Civil Tanács és a Sporttanács működéséhez 

szükséges feltételeket a képviselő-testület biztosítja, velük a civil tanácsnok és az 

Önkormányzati Hivatal civil, valamint a sportügyekkel foglalkozó köztisztviselője 

útján tart kapcsolatot és segíti munkájukat. 

 

(4) A sporttevékenységet nem végző civil szervezeteket és a helyi civil életet közvetlenül 

érintő ügyekben a Civil Tanács, a sportszervezeteket érintő ügyekben a Sporttanács 

véleményét kell kikérni a döntés előtt. A Civil Tanács és a Sporttanács egyéb ügyekben 

is tájékoztatást kérhet, véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az elnökén keresztül. 

 

(5) A civil szervezetként Dombóváron működő, de sporttevékenységet nem végző 

önszerveződő közösségeket az önkormányzat előtt a Civil Tanács, a képviselő-testület 



ülésén a Civil Tanács elnöke, a Dombóváron működő és sporttevékenységet végző civil 

szervezeteket a Sporttanács, a képviselő-testület ülésén a Sporttanács elnöke képviseli.  

 

(6) A képviselő-testület az ülésén a civil szervezetként Dombóváron működő, de 

sporttevékenységet nem végző önszerveződő közösségek számára a tevékenységi 

körüknek megfelelően tanácskozási jogot biztosít a Civil Tanács elnökén keresztül. A 

Civil Tanács elnöke ezt a jogkörét a tevékenységi körét érintő napirendi pont 

tárgyalásánál az érintett civil szervezet képviselőjére delegálhatja. 

 

(7) A képviselő-testület az ülésén a civil szervezetként Dombóváron működő és 

sporttevékenységet végző önszerveződő közösségek számára a tevékenységi körüknek 

megfelelően tanácskozási jogot biztosít a Sporttanács elnökén keresztül. A Sporttanács 

elnöke ezt a jogkörét a tevékenységi körét érintő napirendi pont tárgyalásánál az 

érintett szervezet képviselőjére delegálhatja. 

 

(8) A Sportszövetségre és a Sporttanácsra vonatkozó további rendelkezéseket a 

sportról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. 

” 

5. §  

 

A Rendelet 54/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

54/B. § 

 

„(1) A Civil Szövetség a Dombóváron működő civil szervezetek jogi személyiséggel 

nem rendelkező szerveződése, melynek célja a civil szervezetek informálása és 

összefogása, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése, valamint 

érdekeik képviselete. 

 

(2) A Civil Szövetség tagjai a bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett dombóvári 

székhelyű, valamint a Dombóváron kívüli székhellyel rendelkező azon civil szervezetek, 

amelyeknek Dombóváron igazoltan tagszervezete vagy csoportja működik. A tagság 

létrejöttéhez a civil szervezetnek írásban kell bejelenteni a Civil Tanács elnökének, 

hogy a Civil Szövetség tagja kíván lenni, és egyben meg kell adnia az elérhetőségére 

szolgáló elektronikus levélcímét, valamint a szervezetet a Civil Szövetségben képviselő 

személyt, aki a szervezet főképviselője. A Civil Szövetség tagjait a honlapon közzé kell 

tenni. 

 

(3) A Civil Szövetség szervezését és tevékenységének koordinálását a Civil Tanács 

végzi, melynek érdekében a Civil Tanács elnöke rendszeresen összehívja a Civil 

Szövetség ülését. A Civil Szövetség ülései nyilvánosak, az ülések megtartásához a 

képviselő-testület a Városházán helyet biztosít, az ülés összehívásához technikai 

segítséget nyújt. A Civil Tanács elnöke a Civil Szövetség összehívása előtt egyeztet a 

civil tanácsnokkal és az Önkormányzati Hivatal civil ügyekkel foglalkozó 

köztisztviselőjével, akik a Civil Szövetség ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. 

 



(4) A Civil Szövetséget a Civil Tanács elnöke képviseli. 

 

(5) A Civil Szövetség működésének részletes szabályait az általa elfogadott szervezeti 

és működési szabályzat tartalmazza.„ 

 

6. §  

 

A Rendelet 54/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Civil Tanács a helyi civil élet és a Civil Szövetség 5 tagból álló koordináló 

szerve. 

 

(2) A Civil Tanács tagjait a Civil Szövetség választja meg titkos szavazással 3 évre a 

Civil Szövetségben tag civil szervezetek által a szervezetek főképviselőjeként megjelölt 

személyek közül. 

 

(3) A Civil Tanács tagjának megszűnik a tagsága: 

a) lemondással, 

b) a tag halálával, 

c) a tag Civil Szövetség általi visszahívással,  

d) amennyiben megszűnik az a civil szervezet, amelynek képviseletében a 

tag eljárt,  

e) a tag helyett a civil szervezet más személyt jelöl meg főképviselőjeként. 

 

(4) A Civil Tanács elnökét és alelnökét a Civil Tanács választja saját tagjai közül. A 

Civil Tanácsot az elnök képviseli. 

 

(5) A Civil Tanácshoz kapcsolódó kiadások tekintetében a Civil Tanács elnökének 

javaslata alapján vállalható kötelezettség a civil keretből, beleértve a civil 

elismeréssekkel járó pénzjutalmat is. 

 

(6) A Civil Tanács működésének szabályait, valamint a civil elismerések formáját és 

adományozásának rendjét a Civil Szövetség szervezeti és működési szabályzata 

tartalmazza.” 

 

7. §  

 

Hatályát veszti a Rendelet 54/A. § (5), (6) és (7) bekezdése. 

 

8. §  

 

Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba. 
 

 

Pintér Szilárd      dr. Szabó Péter 

 polgármester                jegyző 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett 

előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 

 

Társadalmi hatás: 

Társadalmi hatása pozitív, a sportszervetek városi érdekképviselete szabályozott 

keretek közé terelődik. 

 

Gazdasági, költségvetési hatás: 

Elfogadása esetén a rendeletnek nincs közvetlen költségvetési hatása. 

 

Környezeti és egészségi következmények: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 

hatása. 

 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

Az adminisztrációban változás nem következik be.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

A rendeletmódosítás elmaradása nem jogszabálysértő, de indokolt megújítani a 

városi civil és sportszervezetekkel való együttműködés kereteit. 

 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 



A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik: 

 

 

1. § 

 

Az uszoda új címének átvezetése. 

 

2-6. § 

 

A civil szervetekkel és a sportszervezetekkel való együttműködésre vonatkozó új 

rendelkezések. 

 

7. § 

A civil keretből adott támogatásokkal kapcsolatos részletszabályok hatályon kívül 

helyezése, mivel az önkormányzati támogatásokra egy új általános önkormányzati 

rendelet fog szabályokat meghatározni. 

 

8. § 

A rendeletmódosítás hatályba léptetéséről rendelkezik. 
 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



II. 

A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (….) önkormányzati rendelete 

a sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. §  

 

A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a 

következő 3/A. alcímmel, tovább 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki: 

 

„3/A. Együttműködés a dombóvári sportszervezettekkel 

 

3/A. § 

 

„(1) A képviselő-testület együttműködik azokkal a Dombóváron működő 

szervezetekkel, amelyek a sportról szóló törvény szerinti sportszervezetnek minősülnek. 

 

(2) Az együttműködés keretében a sportszervezetek részvételével Dombóvári 

Sportszövetség (a továbbiakban: Sportszövetség), valamint a Sportszövetség által 

határozott időre választott személyekből álló testület, a Dombóvári Sporttanács (a 

továbbiakban: Sporttanács) működik. Az együttműködésnek a képviselő-testület 

tevékenységével összefüggő szabályait a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzata tartalmazza. A helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti 

Buzánszky Jenő-díj adományozása előtt ki kell kérni a Sporttanács véleményét arról, 

hogy a felterjesztettek közül ki részesüljön az elismerésben. 

 

(3) A Sportszövetség a Dombóváron működő sportszervezetek jogi személyiséggel nem 

rendelkező szerveződése, melynek célja a sportszervezetek informálása és összefogása, 

valamint érdekeik képviselete. 

 

(4) A Sportszövetség tagjai a dombóvári székhelyű vagy Dombóváron kívüli 

székhellyel rendelkező, de Dombóváron is aktívan működő, jogi személyiséggel 

rendelkező sportszervezetek. A tagság létrejöttéhez a sportszervezetnek írásban kell 

bejelenteni a Sporttanács elnökének, hogy a Sportszövetség tagja kíván lenni, és 

egyben meg kell adnia az elérhetőségére szolgáló elektronikus levélcímét, valamint a 

sportszervezetet a Sportszövetségben képviselő személyt, aki a sportszervezet 

főképviselője. A Sportszövetség tagjait az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 

 



(5) A Sportszövetség szervezését és tevékenységének koordinálását a Sporttanács 

végzi, melynek érdekében a Sporttanács elnöke rendszeresen összehívja a 

Sportszövetség ülését. A Sportszövetség ülései nyilvánosak, az ülések megtartásához a 

képviselő-testület a Városházán helyet biztosít, az ülés összehívásához technikai 

segítséget nyújt.  

 

(6) A Sportszövetséget a Sporttanács elnöke képviseli. 

 

(7) A Sportszövetség működésének részletes szabályait az általa elfogadott szervezeti 

és működési szabályzat tartalmazza. 

 

3/B. § 

 

„(1) A Sporttanács a Sportszövetség és a városi sportélet 5 tagból álló koordináló 

szerve. 

 

(2) A Sporttanács tagjait a Sportszövetség választja meg titkos szavazással 3 évre a 

sportszervezetek által a főképviselőként megjelölt személyek közül. 

 

(3) A Sporttanács tagjának megszűnik a tagsága: 

a) lemondással, 

b) a tag halálával, 

c) a tag Sportszövetség általi visszahívással,  

d) amennyiben megszűnik az a civil szervezet, amelynek képviseletében a 

tag eljárt,  

e) a tag helyett a civil szervezet más személyt jelöl meg főképviselőjeként. 

 

(4) A Sporttanács elnökét és alelnökét a Sporttanács választja saját tagjai közül. A 

Sporttanácsot az elnök képviseli. 

 

(5) A Sporttanács működéséhez kapcsolódó kiadások tekintetében a Sporttanács 

elnökének javaslata alapján vállalható kötelezettség a sportkeretből. 

 

(6) A Sporttanács működésének szabályait a Sportszövetség szervezeti és működési 

szabályzata tartalmazza.” 

2. §  

 

A Rendelet 8. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A sportkeret felosztásáról - a sportszervezeteknek biztosított vissza nem térítendő 

támogatás összegéről - a (2) bekezdés szerint benyújtott pályázatok alapján a 

Képviselő-testület a tárgyév március 31-ig dönt a Sporttanács javaslata alapján. A 

képviselő-testület a sportkeret felosztásakor a Sporttanács indítványa alapján 

határozza meg, hogy a sportkeretből a tárgyévben mekkora összeg fordítható a 

Sporttanács működéséhaz kapcsolódó közvetlen kiadásokra. 

(4) A sportkeretből a Sporttanács javaslata alapján a felosztást követően is lehet 



támogatást nyújtani egyedi támogatási kérelem alapján, amennyiben a sportkeret nem 

kerül teljesen felosztásra, vagy a képviselő-testület a sportkeretet évközben 

megnöveli.” 

 

3. §  

 

A Rendelet 12. alcíme és 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

12. Buzánszky Jenő sportösztöndíj-program 

 

„14. § 

 

(1) A Dombóváron sporttevékenységet folytató tehetséges fiatal sportolók 

támogatása érdekében a képviselő-testület a Buzánszky Jenő sportösztöndíj-programot 

működteti. 

(2) A Buzánszky Jenő sportösztöndíj (a továbbiakban: sportösztöndíj) odaítélésére 

évente pályázat alapján kerül sor, a pályázatokat a tárgyév március 31. napjáig 

bírálja el a képviselő-testület a Sporttanács javaslata alapján.  

(3) A sportösztöndíjban évente legfeljebb tizenöt, a 20. életévét még be nem töltött, 

válogatott-kerettagsággal rendelkező vagy az abba való bejutást elősegítő 

tehetséggondozási programban résztvevő olyan sportoló részesíthető, aki dombóvári 

székhelyű vagy Dombóváron kívüli székhellyel rendelkező, de Dombóváron is aktívan 

működő sportszervezetben űzi sporttevékenységét. Egy sportoló összesen három 

alkalommal részesülhet a sportösztöndíjban.  

(4) A sportösztöndíj egy évre szól, összege negyedévente bruttó 25.000,- Ft. 

 

4. §  

 

Hatályát veszti a Rendelet  

 

a) 3. § (3) bekezdés b) és c) pontja, 

b) 8. § (8), (9) és (10) bekezdése. 

5. §  

 

Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba.   

 

  

 Pintér Szilárd dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 
 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-

testületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az 

alábbiak szerint ismertetem: 

 

Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásai: 

Közvetlen költségvetési hatása nincs. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet végrehajtásának nincs közvetlenül a környezetre vagy az egészségre 

gyakorolt hatása. 

 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az adminisztrációban kismértékű változás következik be az új szervezetek 

működésének segítése kapcsán. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

Nem okoz törvénysértést, ha a rendeletmódosítás tervezete nem kerül 

elfogadásra, de indokolt megújítani a városi civil és sportszervezetekkel való 

együttműködés kereteit. 

  

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 



INDOKOLÁS 

1-2. § 

A civil szervetekkel és a sportszervezetekkel való együttműködésre vonatkozó új 

rendelkezések. 

3. § 

A Buzánszky Jenő sportösztöndíj-program részletszabályai. 

4. § 

A sportkeretből adott támogatásokkal kapcsolatos részletszabályok hatályon kívül 

helyezése, mivel az önkormányzati támogatásokra egy új általános önkormányzati 

rendelet fog szabályokat meghatározni. 

5. § 

A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


