
6. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. december 15-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Szilveszteri Virtuális Futás 2020. sportrendezvény önkormányzati támogatása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. december 18. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Dombóváron több mint húsz éves hagyománya van az óév búcsúztató szilveszteri 

futásnak. Tavaly is közel ötszázan vettek részt az eseményen. Az idei év több 

szempontból is rendhagyó volt. A város 50 éves születésnapját is csak nagyon 

visszafogottan ünnepelhettük meg a járványhelyzet szigorú szabályainak betartása 

mellett, ezért is tartom fontosnak a futás megszervezését.  A Szilveszteri Virtuális Futás 

megszervezését és támogatását három okból tartom fontosnak: 

 

- December 28. és január 3. között mindenki egyénileg lefuthatja a kiválasztott 

távot és egy applikáció segítségével az internetes felületen tudja igazolni, hogy 

megtette ezt az időeredmény feltüntetésével. Ezt bárhol az országban anélkül 

teheti meg, hogy megszegne bármilyen járványügyi előírást. Úgy alkothatnak a 

résztvevők egy közösséget, hogy mindenki egyénileg sportol egy közös ügy 

érdekében. A három táv: 2021 lépés, 5 km és 10 km. 

 

- A meghirdetett eseménynek jótékonysági célja van, amelyet sokan érezhetnek 

támogatandónak. A befolyt teljes összeg két helyi civil egyesület számlájára, 

egyenlő arányban lesz átutalva a lebonyolító, Magyar Futó Sport Egyesülettel 

megkötött szerződés alapján. A szerződés a Magyar Futósport Egyesület és a 

Dombóvár 2004. Egyesület – mint fő támogató – között jön létre az esemény 

szervezésére, lebonyolítására.  A résztvevők a HELP Dombóvár Egyesület és a 

Dombóvári Mentő Alapítvány tevékenységét, célkitűzéseit támogatják.  

 

- A három táv teljesítői közül az első ezer résztvevő egy egyedi éremmel lesz 

gazdagabb, amely még Dombóvár várossá avatásának 50. évfordulójához 

kapcsolódik, hiszen ez a jubileum egyszeri és megismételhetetlen. Az éremmel 

egy örök emléket adunk a dombóváriak és a résztvevők számára.  A látványterv 

az előterjesztés mellékletekében megtekinthető.  

 

Tekintettel a város járványhelyzet miatti szűkös költségvetésre az esemény 

lebonyolításához szükséges teljes anyagi forrás csak egy részének biztosítására teszek 

javaslatot, amelye a Dombóvár 2004. Egyesület számlájára kerül átutalásra és az 

esemény teljes lebonyolításának költségeit vállalja a szervezet.  

 

Határozati javaslat 

a Szilveszteri Virtuális Futás 2020. sportrendezvény önkormányzati 

támogatásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a Szilveszteri Virtuális Futás 2020. elnevezésű 

sportrendezvény szervezési feladatainak lebonyolítására a Magyar Futósport 



Egyesülettel együttműködő Dombóvár 2004. Egyesületnek 500.000,- Ft támogatást 

nyújt. 

 

2. A támogatási szerződést Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 
 

Határidő: 2020. december 23.  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 
 
 

         Pintér Szilárd  

         polgármester 


