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Tisztelt Képviselő-testület!  

I. A civil keretből nyújtott támogatásokkal összefüggő változások 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében a Képviselő-

testület az önkormányzat költségvetésében minden évben kiadási előirányzatot, civil 

keretet különít el a helyi civil szervezetek támogatására. A Képviselő-testület 36/2020. 

(II. 28.) Kt. határozata, illetve a veszélyhelyzet miatt képviselő-testületi 

hatáskörgyakorlás során hozott 24/2020. (III. 27.) polgármesteri döntés értelmében a 

2020. évi civil keretből 21 szervezet részesült vissza nem térítendő támogatásban, a 

Dombóvári Polgárőr Egyesület és további három civil szervezet – a „Kapos” 

Alapítvány, a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület és a Dombóvári 

Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület – pedig kiemelt támogatást kap a 

civil kereten kívül, külön költségvetési előirányzat alapján.  

 

A nyár folyamán végzett tájékoztatás kérés alapján a COVID-19 járványügyi helyzet 

következtében és az annak hatására bevezetett korlátozások miatt egyes civil 

szervezetek a pályázatukban anno megjelölt és a támogatási szerződésben is rögzített 

célra, illetve célokra nem, vagy csak részben tudták/tudják a nekik járó támogatást 

felhasználni. Egyes szervezetek a támogatott programot az eredetileg tervezetthez 

képest más időpontban valósítják vagy valósították meg. Többen az őszre halasztották 

a támogatással megvalósítani kívánt eseményt, de félő, hogy a járvány második 

hulláma ezt is befolyásolni fogja. 

 

A Magyarországi Német Nemzetiségi Egyesülete Dombóvár által megvalósítani kívánt 

Nemzetiségi Kultúrák Napja – mely május 21-én és 22-én került volna megrendezésre 

– elmaradt, és nem tartják meg más időpontban sem. A megrendezésére 80.000,- Ft-ot 

szántak, amit nem kívánnak más programra felhasználni és visszafizetik. 

 

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesületet Dombóvár Város 

Önkormányzata a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 29.) önkormányzati 

rendelet alapján (kiadási előirányzat: V. alcím 2.14. sor) 2.000.000,- Ft összegű vissza 

nem térítendő támogatásban részesítette, melyet az egyesületi céljainak 

megvalósításához, a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar, illetve a Tücsökzenekar 

tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezetére fordíthat legkésőbb 2020. 

december 31-ig. A támogatás teljes összegének felhasználására várhatóan nem kerül 

sor, mivel több vidéki és külföldi fellépésük elmaradt. Felmerült, hogy a jövő évben 

költenék el az idei évben fel nem használt összeget, de ez utóbbi engedélyezését nem 

tartom támogathatónak, így várhatóan a támogatás feléről le fognak mondani. 

 



Az augusztus végéig beérkezett nyilatkozatok alapján az alábbi szervezetek kérték 

konkrétan a támogatási cél módosítását: 

 

Dombóvári Szívklub Egyesület 

 

A Dombóvári Szívklub Egyesület esetében a támogatási szerződésben megjelölt 

programok közül a MASZEOSZ Orvos-beteg Konferencia rendezvény elmaradt. Az 

ezekre szánt összeget másik támogatott programra kívánják felhasználni, így 

szerződésmódosítás csak abban szükséges, hogy a célok közül törölni kell a lemondott 

programot. 

 

„Fekete István” Kulturális Egyesület 

 

A támogatásból megvalósítani kívánt projekt a „Fekete István és én” című 

rajzpályázaton eredményesen szereplő diákok jutalmazása lett volna. Az online 

oktatásra való áttérés következtében a rajzpályázatot nem tudták érdemben 

lebonyolítani, azt visszavonták. Bodó Imre, a Fekete István Kulturális Egyesület 

elnöke a megítélt támogatás (150.000,- Ft) más célra való felhasználását kérte, amely 

pedig egy emlékkönyv megjelentetése vagy a Fekete család dombóvári síremlékének 

felújítása.  

 

Dombóvári Székely Kör 

 

A Dombóvári Székely Kör a „Nemzetek focikupája a Dombóvár 50 éve város 

programsorozat részeként” elnevezésű rendezvény helyett a megítélt 250.000,- Ft felét  

a decemberi városi adventi ünnepség egyik programelemének megszervezésére 

használná fel, a másik fele pedig marad a „Dombóvári székelyek kulturális hete” 

programsorozatra, amely szerepelt a támogatott célok között. 

  

Dombóvár 2004. Egyesület 

 

Dombóvár 2004. Egyesület teljesen más rendezvényre fordítaná a támogatást, mint 

amire még februárban szerette volna. A 250.000,- Ft-ot a „Pál napi vigasságok 

szakmai program” megvalósítása helyett a városi rendezvénynaptárban szereplő 

decemberi jégpálya-megnyitó rendezvény költségeinek fedezésére szeretnék 

felhasználni (vendéglátás, fellépők kifizetése). 

 

"JALINGVA" József Attila Általános Iskola Idegen Nyelv Tanításáért Alapítvány 

 

A „Német-magyar testvérvárosi táborozás Balatonfenyvesen” elnevezésű program 

lebonyolítására nem került sor, ezért a 190.000,- Ft összegű támogatásból egy 

geresdlaki nemzetiségi kirándulást finanszíroznának, amire több osztály menne 

októberben. 

 

 

 



I. Határozati javaslat 

a 2020. évi civil keretből nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási 

céljának módosításáról egyes civil szervezetek tekintetében 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi civil keretből 

nyújtott önkormányzati támogatássokkal kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. A támogatás felhasználása megfelelő abban az esetben is, ha a megvalósítani 

kívánt rendezvényt, programot a támogatott a civil keretre benyújtott pályázatában 

megjelölthöz képest másik időpontban tartja meg 2020-ban. 

2.  

a) A Dombóvári Szívklub Egyesület támogatott programjai közül kikerül a 

MASZEOSZ rendezvény – Székesfehérvár. 

b) A „Fekete István” Kulturális Egyesület a támogatást a választása szerint egy 

emlékkönyv megjelentetésére vagy a Fekete család dombóvári síremlékének 

felújítására fordíthatja. 

c) A Dombóvári Székely Kör a „Nemzetek focikupája a Dombóvár 50 éve város 

programsorozat részeként” elnevezésű program helyett a decemberi városi 

adventi rendezvénysorozat részét képező rendezvény megszervezésének 

költségeire használhat fel támogatást. 

d) A Dombóvár 2004. Egyesület a támogatást a „Pál napi vigasságok szakmai 

program” megvalósítása helyett a decemberi jégpálya-megnyitó rendezvény 

megszervezésének költségeire használhatja fel. 

e) A "JALINGVA" József Attila Általános Iskola Idegen Nyelv Tanításáért 

Alapítvány a támogatást a „Német-magyar testvérvárosi táborozás 

Balatonfenyvesen” elnevezésű program helyett a geresdlaki nemzetiségi 

kirándulás költségeire használhatja fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2020. október 31. – a támogatási szerződések módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

     



II. A sportkeretből nyújtott támogatást érintő változások 

 

A testület még februárban döntött a 2020-évi sportkeret felosztásáról is. Ez alapján a 

Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület 3.500.000,-Ft, a Dombóvári 

Kosárlabda Klub pedig 1.500.000,-Ft összegű támogatásban részesült. A Klub szerette 

volna indítani a felnőtt kosárlabdacsapatot az NBII-es bajnokságban, azonban a 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége nem engedélyezte a kettős igazolást, így 

az utánpótlás érdekeit szem előtt tartva továbbra is a Dombóvári Kosárlabda Suli KE 

versenyeztetné az NBII-es csapatot. Ennek okán azzal a kéréssel fordultak az 

önkormányzat felé, hogy a Dombóvári Kosárlabda Klub részére megítélt támogatást a 

Dombóvári Kosárlabda Suli KE használhassa fel ugyanarra a célra, tehát a felnőtt 

csapat működtetésére. 

 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Kosárlabda Klub részére a 2020. évi sportkeretből nyújtott 

önkormányzati támogatás átadásáról a Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú 

Egyesületnek 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dombóvár 

Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a sportszervezetek támogatására 

elkülönített keretből a Dombóvári Kosárlabda Klub számára nyújtott 1.500.000,-Ft 

összegű támogatást a Klub helyett a Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület 

használja a 2020. évi sporttámogatási keret felosztásáról 41/2020. (II. 28.) Kt. 

határozat 2. pontja szerint, továbbá ahhoz, hogy a Dombóvári Kosárlabda Klub az 

eddig átutalt támogatás összegét átadja a Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú 

Egyesület részére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Kosárlabda Klubbal 

kötött támogatási szerződés megszüntetésére, illetve a Dombóvári Kosárlabda Suli 

Közhasznú Egyesülettel fennálló támogatási szerződés módosítására. 

 

Határidő: 2020. október 31.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

     Pintér Szilárd 

      polgármester 


