Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 39/2016. (IX. 30.), 26/2017. (IV. 28.), 29/2019. (IX. 13.), 2/2020. (II. 1.), 28/2020.
(IX. 30.) önkormányzati rendelettel módosított
5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a sportról
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 rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) Dombóvár
Város
Önkormányzatával
(továbbiakban:
Önkormányzat)
együttműködő vagy önkormányzati támogatásban részesülő sporttal, rekreációval
foglalkozó valamennyi sportszervezetre,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre, azok üzemeltetőire és
használóira,
c) az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt sporttal kapcsolatos
feladatokra, az ehhez szükséges pénzeszközök felhasználására, a felhasználás
ellenőrzésére
d) a helyi sporttevékenység, illetve a helyi sportcélok és feladatok megvalósításában
résztvevő magánszemélyekre, egyéb szervezetekre.
2. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
2. §
A helyi sporttevékenység támogatása keretében az Önkormányzat sporttal
kapcsolatos feladata különösen:
a) Dombóvár város sportkoncepciójának meghatározása és annak végrehajtása,
b) a sportkoncepció alapján az általa támogatott sporttevékenységek körének, azok
ellátási módjának, feltételeinek, szakmai és finanszírozási alapelveinek
egységes meghatározása figyelembe véve a helyi társadalom sport iránti
igényeit, a helyi hagyományokat, lehetőségeket és sajátosságokat,
c) a sporttal foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel, létesítményekkel való
együttműködés,
d) a helyi sporttevékenységek támogatása;
e) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra
megteremtésének elősegítése,

f) a tulajdonában lévő sportlétesítmények, közterületi sportpályák fenntartása és
működtetése;
g) a város adottságainak megfelelően részt vesz a testvérvárosok által szervezett
sportrendezvényeken;
h) közreműködik a szabadidős, a gyermek- és az ifjúsági, illetve a tömeges
részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításában;
i) elősegíti és kiemelten támogatja az utánpótlás-nevelést;
j) kiemelt figyelmet fordít az idősek fizikai aktivitásának ösztönzésére;
k) az éves rendezvénynaptár elkészítésével és szervező tevékenységével segíti a
szabadidősport kialakítását, különös tekintettel a diáksportra és a lakosságot
érintő rekreációra;
l) közreműködik a sport népszerűsítésében, az egészséges életmóddal kapcsolatos
felvilágosító tevékenység szervezésében;
m) elismeri a város sportjáért kiemelkedő eredménnyel tevékenykedő sportolók és
sportvezetők tevékenységét;
n) az éves költségvetési rendeletben meghatározza a sportfeladatokra fordítható
anyagi kereteket;
o) a helyi médiában a sport és a rekreáció egészségmegőrző szerepét népszerűsíti.
3. A sporttal kapcsolatos feladatok ellátása, hatásköri szabályok
3. §
(1) A sporttal kapcsolatos feladat- és jogköröket az Önkormányzat Képviselő-testülete,
annak sportügyekkel foglalkozó bizottsága, illetve a polgármester gyakorolja.
(2) Az sporttal kapcsolatos feladatok ellátása során a Képviselő-testület dönt
a)
a város sportkoncepciójáról,
b)
az éves önkormányzati sporttámogatási összegek meghatározásáról és
azok felosztásáról,
c)
önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények és a közterületi sportpályák
fenntartásáról, működtetéséről, felújításáról, új létesítmények építéséről,
d)
a sport területén végzett kiemelkedő munka elismeréséről,
e)
sportlétesítmények elnevezéséről,
f)
önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, gyermek- és
ifjúsági táborok bérleti és teremhasználati díjainak megállapításáról,
valamint a térítésmentes használatba adásról sportegyesületek, oktatási
intézmények és rendezvényszervezés esetében egyaránt.
(3) Az Önkormányzat sportügyekkel foglalkozó bizottsága
a)
véleményezi a sportrendeletet és annak módosításait,
1
b)
2
c)
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(4) A Polgármester átruházott hatáskörben jogosult dönteni
a) a (2) bekezdés f) pontja alapján teremhasználati szerződéssel rendelkező
sportegyesületek által szervezett alkalmi programok esetében a
térítésmentes létesítményhasználatról,
b) az önkormányzati támogatásként nyújtható médiamegjelenés biztosításáról és
annak térítésmentes vagy kedvezményes térítési díjáról.
(5) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények, közterületi sportpályák
fenntartásáról, üzemeltetéséről saját szervezeti keretben, valamint megállapodás
alapján sportszervezet, illetve egyéb szervezet útján gondoskodik.
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3/A. Együttműködés a dombóvári sportszervezetekkel
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 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

3

Beiktatta a 28/2020. (IX. 30.) R., hatályba lép: 2020. október 1.

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 főképviselőként megjelölt személyek közül.
(3) A Sporttanács tagjának megszűnik a tagsága:
a) a tag lemondásával,
b) a tag halálával,
c) a tag Sportszövetség általi visszahívásával,
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.
4. A sportfeladatok finanszírozása
4. §
(1) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait az
éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele,
valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az Önkormányzat a sportcélra fordítható kiadások összegéről az éves költségvetési
rendeletében dönt.
(3) Az Önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az
intézmények használatában lévő sportlétesítmények fenntartásának és
működésének pénzügyi fedezetét. A használatra átadott önkormányzati

sportlétesítmények működtetési költségeit az önkormányzat szerződésben a
használóra átruházhatja.
(4) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében az alábbi sporttal kapcsolatos
kereteket állapítja meg:
a) sportkeret (felhasználása az élősport támogatására irányul),
b) Szuhay Sportcentrum üzemeltetése,
c) Dombóvári Ifjúsági Sporttelep üzemeltetése,
d) Jam-csarnok U épülete északi szárnyában található ökölvívó terem
üzemeltetése,
e) úszóegyesületek uszodahasználata,
f) önrész alap a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye
sporttelep felújítási program keretében igényelt pályázatokhoz,
g) 4Buzánszky Jenő sportösztöndíj.
5. A sporttámogatásban részesíthető szervezetek
5. §
(1) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai ellátásában közreműködő,
Dombóvár területére bejegyzett
a) sportszervezeteket,
b) diák- és szabadidősport egyesületeket,
c) sportszövetségeket,
d) sportcélú alapítványokat,
e)5 vállalkozásokat, melyek sporttal kapcsolatos szolgáltatást biztosítanak
Dombóvár területén, és
f) egyéb szervezeteket
támogatásban részesítheti.
(2) Támogatásban részesíthető nem dombóvári székhelyű, de Dombóváron működő,
vagy Dombóvárhoz kapcsolódó sporteseményt rendező szervezet is.
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6. A sporttámogatás formái
6. §
A 5. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt szervezetek (a továbbiakban: támogatásban
részesíthető szervezetek) az alábbi önkormányzati támogatásban részesíthetőek:
a) a költségvetésben meghatározott sportkeretből adható támogatások formái:
aa) tevékenységhez nyújtott pénzbeli támogatás;
ab) létesítmény használatával járó költségek viselésének támogatása.
b) helyiséghasználat kedvezményes vagy térítésmentes biztosítása;
c) helyszín biztosítása sport- és edzőtáborok szervezéséhez;
d) média megjelenés biztosítása.
7. A sportkeret felosztása
7. §
(1) A sportkeret felosztásával önkormányzati támogatás a támogatásban részesíthető
szervezetek számára a sporttevékenységhez kapcsolódó vagy a működésük helyszínéül
szolgáló létesítmény használatával járó költségek viselésére nyújtható.
(2) A sportkeret felosztása során biztosítható önkormányzati támogatásra a
támogatásban részesíthető szervezeteknek minden év február 28. napjáig pályázatot
kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalba.
(3) A pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élvez
a) az utánpótlás-nevelés,
b) a versenysport és
c) az eredményesség.
8. §
(1) A sportkeret felosztásáról a képviselő-testület dönt az éves költségvetési rendelet
elfogadását követően.
(2) A sportkeret felosztásának alapja a tárgyév február 28-ig a támogatásban
részesíthető szervezetek által pályázatban feltüntetett, tárgyévre tervezett
működési
költségek,
melyek
magukban
foglalhatják
az
edzői,
létesítményhasználati, versenyeztetési, sportesemények rendezési, utazási és
egyéb költségeket.
(3) 6A sportkeret felosztásáról - a sportszervezeteknek biztosított vissza nem térítendő
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támogatás összegéről - a (2) bekezdés szerint benyújtott pályázatok alapján a
Képviselő-testület a tárgyév március 31-éig 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) 7A 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.
(5) A sportkeret felosztásánál a sportkoncepcióban megfogalmazott azon elveket kell
figyelembe venni, hogy a támogatásban részesíthető szervezet
a) térítésmentesen veszi-e igénybe az önkormányzat tulajdonában lévő,
sportolás helyszínéül szolgáló létesítményeket,
b) tagjai között hány vidéki gyermek sportol,
c) a sporttevékenység, edzés során hány csoporttal dolgozik,
d)
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(6) 9Az úszóegyesületek esetében az Önkormányzat 2017. április 1. napjától bruttó 50
Ft/óra/fő belépőjegyárral biztosítja a Farkas Attila Uszoda használatát. Az
egyesületek kompetenciája, hogy saját költségvetésükből finanszírozzák
sportolóik után fizetendő csökkentett belépőjegyárat, vagy a szülő téríti meg a
költségeket.
(7) 10
(8) 11
(9) 12
(10)

13

8. Helyiséghasználat támogatása
9. §
(1)

7

Az Önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmény használatát
térítésmentesen vagy kedvezményesen biztosíthatja a támogatásban részesíthető
szervezetek részére.
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(2) Az Önkormányzat a támogatásban részesíthető szervezetek részére támogatást
nyújthat az általa fenntartott gyermek- és ifjúsági táborokban való sport- és
edzőtáborok szervezéséhez.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben nyújtott támogatás keretein belül az Önkormányzat
sportlétesítmény vagy tábor igénybevétele során felmerülő használati, bérleti,
közüzemi vagy egyéb díjakat részben vagy egészben átvállalja, kiegyenlíti.
(4) A sportlétesítmény vagy a tábor tartós és rendszeres használatának feltételeit
megállapodásban kell rögzíteni.
9. Médiamegjelenés támogatása
14

10. §

Az Önkormányzat az 5. §-ban felsorolt szervezetek számára a honlapján
térítésmentesen lehetőséget biztosít a versenyeredményeinek közlésére, a szervezet
tevékenységének, sportrendezvényeinek népszerűsítésére, a rendezvényhez
kapcsolódó meghívó, plakát, valamint az arról szóló beszámoló közzétételére, továbbá
mindezekről felhívja a vele kapcsolatban álló sajtótermékek figyelmét.
10. Sportszerveztek együttműködési kötelezettsége
11. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek kötelesek a sporttörvény
előírásai és az önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni.
(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben vagy a közterületeken
szervezett sporteseményeket, rendezvényeket a támogatásban részesülőknek vagy
az egyéb szervezőknek a rendezvény előtt 8 nappal, amennyiben bejelentéshez
vagy engedélyhez kötött a rendezvény megtartása a bejelentési vagy
engedélyeztetési eljárás megkezdése előtt az Önkormányzatnak be kell jelenteni.
(3) A törvényi előírások vagy a vállalt kötelezettségek megszegése a támogatások
megvonásával, illetve az Önkormányzattal kötött szerződések felmondásával
járhat.
11. Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények
12. §
(1) Az Önkormányzat a jelen rendelet 1. mellékeltében felsorolt sportlétesítményeket,
közterületi sportpályákat, illetve sportolásra is alkalmas egyéb kiemelt területeket
tartja fenn és működteti.
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(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, eszközök használója
köteles a sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani,
figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendeletében.
13. §
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportingatlanok esetében a névadás
kezdeményezője civil szervezet vagy az Önkormányzat lehet.
(2) A névadási eljárás pályázati felhívás keretében történhet.
15

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 sportösztöndíjban.
(4)

A sportösztöndíj egy évre szól, összege negyedévente bruttó 25.000,- Ft.
13. Kiemelt szabadidős programok
15.§

(1) Az Önkormányzat az éves rendezvény naptárában dönt az általa megvalósítani
kívánt rendezvényekről.
(2) A sporttal és rekreációval kapcsolatos, az Önkormányzat által kiemelten támogatott
városi rendezvény
a)
15
16

16

Módosította a 28/2020. (IX. 30.) R., hatályba lép: 2020. október 1.
Hatályon kívül helyezte a 2/2020. (II. 1.) R., a hatályvesztés napja: 2020. február 4.

b) a Kihívás napja
c) 17
d) a Sportágválasztó
e) az Autómentes Nap
f) 18

17
18

Hatályon kívül helyezte a 2/2020. (II. 1.) R., a hatályvesztés napja: 2020. február 4.
Hatályon kívül helyezte a 2/2020. (II. 1.) R., a hatályvesztés napja: 2020. február 4.

14. Záró rendelkezések
16. §
(1) A rendelet 2016. január 30. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 17/2009. (IV.29.) önkormányzati rendelete a sportról és az azt
módosító 6/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése 2016. január 29-én megtörtént.

dr. Letenyei Róbert
jegyző

1. melléklet az 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzata által működtetett sportlétesítmények,
közterületi sportpályák, sportolásra is alkalmas egyéb kiemelt területek

I. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények
1. Szuhay Sportcentrum (7200 Dombóvár, Földvár u. 18.)
2. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep (7200 Dombóvár, Katona József u.
37.)
3. Mándl Imre Ökölvívó Terem (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.)
4. Jam-csarnok (fedett kosárlabda csarnok, röplabda pálya, salakos
futball pálya, skate pálya)
II. Közterületi sportpályák
II.1. Belváros:
1.
2.
3.
4.

Teleki utcai labdarúgó pálya
Városháza udvarán található kosárlabda és lábtenisz pálya
Adler Söröző – röplabda és labdarúgó pálya
Víztorony - falmászás

II.2. Kertváros
1. Gyöngyvirág krt. – Labdarúgó pálya, kosárlabda pálya, aszfaltos
futókör
II.3. Kis-Konda patak völgye:
1. Nordic Walking pálya
II.4. Gunaras:
1.
2.
3.
4.
5.

Madársisak Ösvény
Camping étterem melletti kosárlabda pálya
Kneipp-ösvény
Kerékpárút
Idősek „játszótere”

II.5. Újdombóvár:
1. III. utcai labdarúgó pálya
2. VI. utcai labdarúgó pálya
3. Kórház utcai teniszpályák
II.6. Szőlőhegy:
1. Füves labdarúgópálya
2. BMX pálya

