
1 
 

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 2021. február 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Önkormányzati sportlétesítmények átnevezésére irányuló kezdeményezések 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. február 26. 

 

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 Mándi Imre Ökölvívó Terem átnevezése 

 

A Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található JAM-Központ U-alakú épületének északi 

szárnyában lévő, sportcélra szolgáló helyiségcsoport a Mándi Imre Ökölvívó Terem 

elnevezést viseli 2016. januárja óta1. Az edzőterem működtetője immár a Dombóvár 2004. 

Egyesület. Az ingatlanrésznek két külön bejárata van. 

 

Civil kezdeményezésnek eleget téve, Futó Péter - az ökölvívó terem működtetője, a 

Dombóvár 2004. Egyesület elnökének - megkeresésére indítványozom, hogy a terem 2021. 

március 1. napjától a köztiszteletben álló és a dombóvári ökölvívás fejlődéséért kiemelkedő 

munkát végző Lampert Gábor nevét viselje.  

 

Lampert Gábor /1938-2016/ ugyan nem helyi születésű, de karrierje során nem keveset tett a 

dombóvári ökölvívó sportéletért. Városunkban az 1970-es években sporttársaival 

megszervezte az ökölvívást. Az edzések színhelye a Gárdonyi Géza Általános Iskola 

tornaterme volt, ahol kezdetben heti négy, később napi rendszerességű edzésekkel folytatták 

a felkészülést. Az országban egyedül és elsőként vezette be az iskolai ökölvívást 

Dombóváron. Három helyi iskolában a felsősöknek ökölvívást is tanított. Dombóvári 

tevékenysége alatt a Dombóvári Spartacus ökölvívói az 1983-ban Zalaegerszegen rendezett 

csapatversenyen győztesként állhattak dobogóra. Több serdülő országos bajnokot nevelt ki, 

és több válogatott versenyzőt készített fel a bajnokságokra. Tagja volt a Magyar Ökölvívó 

Szövetség berkein belül működő Utánpótlási Bizottságnak. Kiemelkedő szerepet töltött be a 

dombóvári ökölvívó utánpótlás-nevelésben, méltán büszke rá egész Dombóvár. 

 

A jelenleg felújítás alatt álló bokszterem a megújítást követően új sporteszközökkel fog 

megnyitni az ökölvívó sportot gyakorlók és elsajátítani vágyók előtt, szakedzők 

foglalkoztatása mellett. 

 

A fentiek ismeretében az ökölvívó terem javasolt új elnevezése: Lampert Gábor 

Ökölvívó Terem.  

 

A névváltoztatáshoz özvegy Lampert Gáborné írásos hozzájárulását adta. 

 

I. Határozati javaslat 

a Mándi Imre Ökölvívó Terem átnevezéséről 

 

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 úgy rendelkezik, hogy a Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatt található JAM-Központ 

U-alakú épületének északi szárnyában kialakított ökölvívóterem elnevezése 2021. március 

 
1 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. (I. 28.) Kt. határozatának 1. pontja: Dombóvár 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Jam-csarnok U-alakú épület északi szárnyában 

található ökölvívóterem Mándi Imre olimpikonról kerüljön elnevezésre. 
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1-jétől Lampert Gábor nevét viselje, és az elnevezése Lampert Gábor Ökölvívó Terem 

legyen.  

 

Határidő: 2021. május 15. – az új elnevezéssel összefüggő intézkedésekre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

II. A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep átnevezése 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári 141/11. hrsz.-ú, 

természetben a Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatti sportingatlant a 474/2015. (X. 

26.) Kt. határozatával Dombóvári Ifjúsági Sporttelepnek nevezte el 2015. november 1. 

napjától.2 

 

Civil kezdeményezésnek eleget téve, Tobak Gábor megkeresése nyomán javaslom, hogy a 

Katona József utcai sporttelep 2021. március 1. napjától a köztiszteletben álló és a 

dombóvári futball fejlődéséért kiemelkedő munkát végző, mind a magánéletben, mind a 

sportban példaértékű magatartást tanúsító Ujvári Kálmán /1947-2020/ nevét viselje. 

 

Jelenleg a futballpálya mellett egy homokos röplabda pálya is rendelkezésre áll a sportágat 

kedvelők számára, de folyamatban van az öltözők felújítása is TAO források és 

önkormányzati támogatás révén, valamint több terv, fejlesztés előkészítése zajlik a 

sportteleppel kapcsolatban. 
 

A fentiek ismeretében a sporttelep javasolt új elnevezése: Ujvári Kálmán Sporttelep.  

A névváltoztatáshoz fia, Ujvári Péter írásos hozzájárulását adta. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep átnevezéséről 

 

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 úgy rendelkezik, hogy a Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatti (1414/31. 

hrsz.-ú) sportingatlan elnevezése 2021. március 1-jétől Ujvári Kálmán nevét viselje, és az 

elnevezése Ujvári Kálmán Sporttelep legyen.  

 

Határidő: 2021. május 15. – az új elnevezéssel összefüggő intézkedésekre 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
 

 

 
2 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 474/2015. (X. 26.) Kt. határozata: Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári 141/11. hrsz.-ú, természetben Dombóvár, Katona József utca 37. 

szám alatti sportingatlant Dombóvári Ifjúsági Sporttelepnek nevezi el, mely névhasználat 2015. november 1. napjától 

érvényes. 
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III. A Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium 

sportlétesítményének elnevezése 
 

Szintén civil kezdeményezésnek eleget téve, Tárnok Zoltán – a Dombóvári Focisuli 
Egyesület elnökének – javaslatára az ingatlan-nyilvántartásban dombóvári 967/2 hrsz.-on 

felvett, Pannónia út 21. szám alatti, a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző 
Iskola és Kollégiumnak helyet adó ingatlan sportolásra szolgáló részét – mely az iskolai 

sportcsarnokból, a mellette létesülő műfüves sportpályából, illetve a hamarosan ehhez 
tartozó konténer öltözőkből áll – indítványozom Buzánszky Jenő Sportkomplexumnak 

elnevezni. 
 

A sportcsarnok környezetében jelenleg is infrastrukturális fejlesztések folynak, nemsokára 

elkészül a műfüves sportpálya, amelyhez konténer öltözők lesznek telepítve. Mivel a 

bővítéssel a sportolásra alkalmas felület jelentősen megújul, azt - a létesítményvezetővel és 

az intézményvezetővel egyeztetve - méltónak gondolom arra, hogy a csarnokkal együtt 

kapjon nevet. Ez többek között a 2021/2022-es tanévben újonnan induló futball specifikus 

sportosztály szempontjából is fontos lenne. A sportcsarnoknak jelenleg nincs külön neve, a 

műfüves pálya és a hozzá tartozó konténer öltözők használatba vételéhez kapcsolódóan 

indokolt a sportcélú ingatlanrésznek egy – a Szakképző Iskolától független – elnevezést 

találni.   

 

Buzánszky Jenő /1925-2015/ dombóvári születésű futballista, hosszú éveken át futballozott a 

Dombóvári Vasutas csapatban. Tagja volt a győztes olimpiai csapatnak 1952-ben, 

Helsinkiben. Az Aranycsapat oszlopos tagja volt 1950-1956 között. Aktív évei után 

pályafutását edzőként folytatta, majd 1985–1993 között a Komáromi, illetve Komárom-

Esztergom megyei Labdarúgó-szövetség elnökhelyettese, 1993–97 között elnöke volt. 1993-

tól kezdve a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja volt, az utánpótlás bizottság 

elnökhelyettese.  

 
Buzánszky Jenő nagyszerű sportoló volt, Dombóvár szülötte és díszpolgára, méltán 

lehetünk rá büszkék.  
 

A fentiek ismeretében a sportlétesítmény javasolt elnevezése: Buzánszky Jenő 

Sportkomplexum.  

 

A névváltoztatáshoz fia, ifj. Buzánszky Jenő írásos hozzájárulását adta. 

 

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

13. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő sportingatlanok esetén a 

névadás kezdeményezője civil szervezet vagy az Önkormányzat lehet. 

 

A Sportrendelet 13. § (2) bekezdése értelmében a névadási eljárás pályázati felhívás 

keretében történhet. 

 

A Sportrendeletben a névadással kapcsolatos pályázati felhívás részletei nem kerültek 

részletesen kimunkálásra, valamint egy esetleges pályázati kiírás a névadási folyamatot 
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időben nagyon elhúzná, ezért javasolt a Sportrendeletben az erre vonatkozó részt hatályon 

kívül helyezni.  

 

III. Határozati javaslat 

a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium 

sportlétesítményének elnevezéséről 

 

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 úgy rendelkezik, hogy a dombóvári 967/2 hrsz. alatt felvett, Dombóvár, Pannónia út 

21. szám alatti ingatlanon található, a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző 

Iskola és Kollégiumhoz tartozó sportcsarnokból, a mellette létesülő műfüves sportpályából 

és konténeröltözőkből álló sportlétesítmény Buzánszky Jenő nevét viselje, és az elnevezése 

2021. március 1-jétől Buzánszky Jenő Sportkomplexum legyen.  

 

Határidő: 2021. május 15. – az új elnevezéssel összefüggő intézkedésekre 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
 
 

        Pintér Szilárd 

      polgármester 
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Az önkormányzati rendelet megalkotásának előzetes hatásvizsgálata: 

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

 

I. Várható társadalmi hatások 

A Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiumához tartozó 

sportcsarnok, műfüves pálya és konténer öltözők által alkotott létesítményegység – mint 

önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény - elnevezését a rendelet szerint kizárólag civil 

szervezetek és az Önkormányzat kezdeményezheti. A pályázati kiírás a névadás folyamatát 

indokolatlanul elnyújtaná. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletalkotásnak közvetlen gazdasági és költségvetési hatása nincs. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények 

A rendeletalkotásnak közvetlen egészségügyi következménye nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletalkotás adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A sportlétesítmény elnevezéshez kapcsolódó pályázati kiírás indokolatlanul hosszúvá tenné 

az elnevezési folyamatot. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendeletalkotás nem igényel több személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrást. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

Az 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletet 13. § (2) bekezdésének hatályon kívül 

helyezést tartalmazza. 

 

2. §-hoz 

 

A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2021. (......) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdésében, 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. § 

 

Hatályát veszti a rendelet 13. § (2) bekezdése. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

                           Pintér Szilárd                                          dr. Szabó Péter 

                           polgármester                                                 jegyző 

 

  
 

 


