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7. 

 

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: 

 

Az önkormányzati sportlétesítmények használatával, sport- és civil szervezetek 

pénzügyi támogatásával kapcsolatos döntések 
 

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 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

I. A Szuhay Sportcentrum térítésmentes használatának biztosítása dombóvári 

sportszervezetek számára 

 

A Szuhay Sportcentrum dombóvári sportszervezetek részére történő térítésmentes 

használatát érintő legtöbb szerződés 2020. december 31-én lejár, ezért indokolt azok 

ismételt meghosszabbítása. 
 

A Képviselő-testület még a 422/2018. (XII. 20.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a 

Földvár u. 18. szám alatt lévő Szuhay Sportcentrumban térítésmentes használatot tesz 

lehetővé több egyesület számára is. Javaslom, hogy továbbra is biztosítsuk az 

egyesületek részére a teljesen térítésmentes igénybevételt a sportcélú tevékenységeikhez 

és rendezvényeikhez. Fontos kiemelni, hogy a sportegyesületek nemcsak a terembérleti 

díj fizetése, hanem a közüzemi költségek alól is mentesülnek, ez jelentős természetbeni 

hozzájárulást jelent számukra.  

 

A látvány-csapatsport támogatások elnyerése érdekében a Dombóvári Focisuli 

Egyesület és a Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület térítésmentes 

létesítményhasználatát a Képviselő-testület a 31/2017. (I. 26.) Kt. határozatával 2021. 

december 31-ig hosszabbította meg, így azokról jelenleg nem szükséges dönteni. 

 

Javaslom, hogy az önkormányzat az alábbi egyesületek részére ismét két évben állapítsa 

meg a térítésmentes létesítményhasználatot: 

 

- Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület,  

- Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület,  

- Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület,  

- SEIBUKAI KYOKUSHIN Dombóvár Sportegyesület 

- Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület,  

- Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület,  

- Dombóvári Futball Club. 

 

A fenti egyesületeken kívül javaslom az alábbi egyesületek számára a térítésmentes 

létesítményhasználatot: 

 

- Dombóvári Judo Klub, 

- Dombóvári Labdarúgó Klub, 

- JUMPERS Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, 

- Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület. 

 

A hobbiszinten sportoló közösségekkel az önkormányzat minden év elején külön bérleti 

szerződést köt (MÁV-Start gépészet, MÁV-Start jegyvizsgálók, Öregfiúk Kosárlabda, 

Dombóvári Tenisz Egyesület, Amatőr Kosárlabda), melyben rögzítésre kerül, hogy az 

adott szervezet az ingatlan mely helyiségeit használhatja az érvényben lévő díjszabás 

szerint. 
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A tanév kezdetekor az önkormányzat az ingatlant testnevelés órák céljából igénybe vevő 

intézmények fenntartójával is bérleti szerződést köt, amely alapján havonta számláz.  

 

II. A Farkas Attila Uszoda kedvezményes használatának biztosítása 

 

A 210/2017. (IV. 27.) Kt. határozat értelmében 2017. április 1. napjától a Dombóvári 

Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó Egyesület sportolói bruttó 50 Ft/fő/óra 

kedvezményes belépő vásárlásával használhatják az uszodát. Az önkormányzat 

sportrendelete is tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést. Szerencsére normál esetben az 

uszoda kihasználtsága jelentős, már kora reggeltől vannak edzések. A veszélyhelyzet 

megszűnése után a korábbi rend szerint tanítási napokon délelőtt a dombóvári és 

környező települések általános iskolái fogják igénybe venni az uszodát, délutántól pedig 

ismét a Sportiskola Egyesület tart edzést különböző korcsoportjaik számára este 19,30 

óráig. Mivel az uszoda 21,00 órakor zár, így hétköznapokon csupán másfél óra, 

hétvégenként pedig a délutáni órák állnak a hobbiúszók rendelkezésére.  

III. A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep és a Mándl Imre Ökölvívó Terem 

használatba adása, üzemeltetése és fenntartása 

 

A Katona József utca 37. szám alatti Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, valamint a Kinizsi 

utca 37. szám alatti JAM Központ U-alakú épületében kialakított Mándl Imre Ökölvívó 

Terem sportszervezetek részére történő térítésmentes használatát érintő szerződések 

2020. december 31-én lejárnak. 

Javaslom, hogy a Dombóvári Focisuli Egyesülettel további 1 évre, 2021. december 31-

ig kerüljenek meghosszabbításra a használati szerződések a Dombóvári Ifjúsági 

Sporttelep vonatkozásában azzal, hogy az önkormányzat továbbra is ingyenes 

létesítményhasználatot biztosít, azonban a közüzemi és az egyéb üzemeltetési 

költségeket továbbra is az Egyesület maga fizeti. 

A Dombóvári Boxklub helyiséghasználati szerződése - a Mándl Imre Ökölvívó Terem 

vonatkozásában - 2020. december 31. napján megszűnik. Javaslom, hogy a Mándl Imre 

Ökölvívó Terem üzemeltetését - 2021. január 16. napjától - bízzuk a Dombóvár 2004. 

Egyesületre azzal, hogy az önkormányzat ezen szervezet részére is ingyenes 

létesítményhasználatot biztosít, azonban a közüzemi költségeket és a létesítmény 

üzemeltetési kiadásait az Egyesület teljesen maga állja. 

 

IV. A 2021. évi sport- és civil támogatások igénylésére irányuló pályázati 

felhívások a szokásostól később való jóváhagyása, sporttámogatási előlegek 

biztosítása 

 

A korábbi évek gyakorlata szerint a sport- és civil támogatásokra való felhívás minden 

év januárjában jelent meg és a februári testületi ülésen született döntés a felosztásáról. 

A pandémiás helyzet nem engedte, hogy akár a Sporttanács, akár a Civil Tanács 

megalakuljon és ezáltal megkezdje működését melynek egyik fontos része lenne a sport-

, illetve a civil keret felosztására történő javaslattétel. Ebből kiindulva javaslom a 2021. 

évi sport- és civil támogatások pályázati kiírásának elhalasztását mindaddig, míg a 
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vírushelyzet lehetővé nem teszi a tanácsok megalakulását. Ezzel összefüggésben 

javaslom a korábbi gyakorlattal ellentétben a két havi sporttámogatási előleg helyett 

három havi sporttámogatási előleg nyújtását a 2021. évi sportkeret terhére. Az előlegre 

az előzetes felmérések alapján az alábbi egyesületek adták be kérelmüket: 

 

• Dombóvári Futball Club (2.000.000 Ft), 
• Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület (1.250.000 Ft), 
• Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület (450.000 Ft), 
• Dombóvári Focisuli Egyesület (1.225.000 Ft), 
• Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület (150.000 Ft). 

 

I. Határozati javaslat 

a Szuhay Sportcentrum térítésmentes használatának biztosításáról 

 

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 Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay 

Sportcentrumban térítésmentes használatot biztosít 2022. december 31-ig az alábbi 

sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére:   

- Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület,  

- Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület, 

- Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület,  

- SEIBUKAI KYOKUSHIN Dombóvár Sportegyesület 

- Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület, 

- Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület,  

- Dombóvári Futball Club, 

- Dombóvári Judo Klub, 

- Dombóvári Labdarúgó Klub, 

- JUMPERS Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, 

- Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli, hogy évente kerüljön felülvizsgálatra a 

tárgyévi terembeosztás a Szuhay Sportcentrumban térítésmentes használati 

lehetőséggel rendelkező sportszervezetek tekintetében, miszerint milyen 

időintervallumban és mely termeket használhatják. 

 

3. Az 1. pont szerinti sportszervezetekkel a térítésmentes használatot biztosító 

szerződéseket Dombóvár Város Polgármestere köti meg a 2. pontban foglaltak 

figyelembevételével. 

  

Határidő: 2021. január 31. – a szerződések megkötésére  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 
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II. Határozati javaslat 

a Farkas Attila Uszoda igénybevételének biztosításáról a Dombóvári Sportiskola 

Egyesület számára 

 

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: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a sportról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 

szerint 50 Ft/óra/fő belépőjegyárral biztosítja a Dombóvár, Szenes Hanna tér 1. alatti 

Farkas Attila Uszoda igénybevételét a Dombóvári Sportiskola Egyesület számára 2021. 

december 31. napjáig, az Egyesületet egyéb költség nem terheli a használattal 

kapcsolatban. 

 

A Dombóvári Sportiskola Egyesülettel a Farkas Attila Uszoda igénybevételét biztosító 

szerződést Dombóvár Város Polgármestere köti meg. 

 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

III. Határozati javaslat 

a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep használatának biztosításáról a Dombóvári 

Focisuli Egyesület számára 

 

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: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár, Katona József 37. szám alatti 

Dombóvári Ifjúsági Sporttelep tekintetében 2021. december 31. napjáig térítésmentes 

használatot biztosít a Dombóvári Focisuli Egyesület részére a működtetési 

kötelezettséggel együtt azzal, hogy a közüzemi és a további működtetési költségeket az 

Egyesület köteles viselni. 

 

A Dombóvári Focisuli Egyesülettel a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep használatára és 

működtetésére irányuló szerződést Dombóvár Város Polgármestere köti meg. 

 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport  
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IV. Határozati javaslat 

a Mándl Imre Ökölvívó Terem használatának biztosításáról a Dombóvár 2004. 

Egyesület részére 

 

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 Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Mándl 

Imre Ökölvívó Terem vonatkozásában a Dombóvári Boxklubbal kötött, a terem 

használatát lehetővé tévő, 2020. december 31-án lejáró szerződést nem hosszabbítja 

meg.  

 

2. Dombóvár Város Polgármestere - a használatot biztosító szerződésben foglaltaktól 

eltérően - a Dombóvári Boxklub használatába adott ingatlan rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának időpontját 2021. január 15. 

napjában határozza meg.  

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Mándl 

Imre Ökölvívó Terem tekintetében 2021. január 16-tól 2022. december 31. napjáig 

térítésmentes használatot biztosít a Dombóvár 2004. Egyesület részére a működtetési 

kötelezettséggel együtt azzal, hogy a közüzemi és a további működtetési költségeket 

az Egyesület köteles viselni. 

 

Határidő: 2021. január 15. 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 
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V. Határozati javaslat 

sportszervezetek részére támogatási előleg biztosításáról, a 2021. évi civil keret, 

illetve a 2021. évi sporttámogatási keret felosztására irányuló pályázati 

felhívásoknak a korábbiaktól eltérő időponttól történő jóváhagyásáról 

 

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. A 2021. évi civil keret, illetve a 2021. évi sporttámogatási keret felosztására irányuló 

pályázati felhívások jóváhagyására a Dombóvári Civil Tanács, illetve a Dombóvári 

Sporttanács megalakulását követően kerül sor. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében a sportszervezetek 

támogatására elkülönített keret terhére az alábbi összegű sporttámogatásban részesíti 

a következő sportszervezeteket előlegként a 2021. évi sporttámogatásuk terhére: 

 

 

3. A 2. pont szerinti sporttámogatási előlegek a 2021. év első három hónapjában 

kerülnek kifizetésre egyenlő részletekben. 

 

4. A támogatási szerződéseket Dombóvár Város Polgármestere köti meg.  

 

Határidő: 2021. január 15. – a támogatási szerződések megkötésére  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 

 

 

Sportszervezet A támogatási előleg összege 

Dombóvári Futball Club 2.000.000,- Ft 

Dombóvári Spartacus Szövetkezeti 

Sportegyesület 

150.000,- Ft 

Dombóvári Vasutas Atlétikai és 

Szabadidő Egyesület 
1.250.000,- Ft 

Dombóvári Karatesuli Egyesület 450.000,- Ft 

Dombóvári Focisuli Egyesület 1.225.000,- Ft 

Összesen: 5.075.000,- Ft 


