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8. 

 

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: 

 

A 2021. évi sportkeret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása 

 

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: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendelkezésre 

álló pénzügyi lehetőségei figyelembevételével minden évben támogatja a dombóvári 

sportszervezeteket, melyek folyamatos és zökkenőmentes működése, valamint 

tevékenysége önkormányzati hozzájárulás nélkül nem feltétlenül biztosított. 

Városunkban igen aktív és színes sportélet zajlik, sportolóink rendszeresen jelentős 

nemzetközi és országos eredményeket érnek el. (A sportszervezetek a veszélyhelyzet 

ideje alatt is igyekeznek folytatni korábbi tevékenységüket.) Ahhoz, hogy ez a 

folyamat továbbra is folytatódjon, fontos az Önkormányzat anyagi hozzájárulása, 

amelynek forrása a tárgyévi költségvetésben az erre a célra elkülönített kiadási 

előirányzat, vagyis a sporttámogatási keret. A támogatás felhasználását a pályázati 

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

továbbiakban: Sportrendelet) határozza meg. 

 

A Sportrendelet értelmében az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatai 

ellátásában közreműködő, Dombóvár területére bejegyzett  

a) sportszervezeteket,  

b) diák- és szabadidősport egyesületeket,  

c) sportszövetségeket,  

d) sportcélú alapítványokat,  

e) vállalkozásokat, melyek sporttal kapcsolatos szolgáltatást biztosítanak 

Dombóvár területén, és 

f) egyéb szervezeteket  

támogatásban részesítheti, továbbá támogatásban részesíthető a nem dombóvári 

székhelyű, de Dombóváron működő vagy Dombóvárhoz kapcsolódó sporteseményt 

rendező szervezet is. (Sportrendelet 5. § (1) és (2) bekezdés). 

 

A sportkeret felosztásával az önkormányzati támogatás a támogatásban részesíthető 

szervezetek számára a sporttevékenységhez kapcsolódó vagy a működésük helyszínéül 

szolgáló létesítmény használatával járó költségek viselésére nyújtható. A sportkeretből 

biztosítható önkormányzati támogatásra a támogatásban részesíthető szervezeteknek 

minden év február 28. napjáig pályázatot kell benyújtania. A pályázatok elbírálásánál 

elsőbbséget élvez 

a) az utánpótlás-nevelés,  

b) a versenysport és  

c) az eredményesség. 

(Sportrendelet 7. § (1)-(3) bekezdés) 

 

A sportkeret felosztásáról a képviselő-testület dönt az éves költségvetési rendelet 

elfogadását követően, legkésőbb a tárgyév március 31-ig a Dombóvári Sporttanács 

(továbbiakban: Sporttanács) javaslata alapján. A sportkeret felosztásának alapja a 

támogatásban részesíthető szervezetek által a pályázatukban feltüntetett, tárgyévre 

tervezett működési költségek, melyek magukban foglalhatják az edzői, 

létesítményhasználati, versenyeztetési, sportesemények rendezési, utazási és egyéb 

költségeket. A sportkeretből a Sporttanács javaslata alapján a felosztást követően is 
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lehet támogatást nyújtani egyedi támogatási kérelem alapján, amennyiben a sportkeret 

nem kerül teljesen felosztásra, vagy a képviselő-testület a sportkeretet év közben 

megnöveli. 

A sportkeret felosztásánál figyelembe kell 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) legalább 2 éve működik, melyet erre vonatkozó dokumentummal kell igazolni. 

(Sportrendelet 8. § (1)-(5) bekezdés) 

 

A veszélyhelyzet miatt képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 130/2020. (XII. 

18.) határozat 1. pontjában rendelkeztem arról, hogy a 2021. évi civil-, illetve 

sporttámogatási keret felosztására irányuló pályázati felhívások jóváhagyására a 

Dombóvári Civil Tanács, illetve a Dombóvári Sporttanács megalakulását követően 

kerül sor. A sportkeret pályázati felhívásának elfogadása azonban sürgető, ezért a 

decemberi döntés 1. pont javaslom visszavonni. 

 

A Sportrendelet 2020. október 1. napjától hatályos módosítása a rendelet részévé tette 

a Dombóvári Sportszövetségre (továbbiakban: Sportszövetség) és a Sporttanácsra 

vonatkozó rendelkezéseket. A Sportszövetség a tagjai közül titkos szavazással 3 évre 

választott 5 főből álló testületet hoz létre, (Sporttanács) melynek elsődleges feladata az 

együttműködés és kapcsolattartás a Sportszövetség és az Önkormányzat között. Ennek 

részeként a Sporttanács javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az éves sportkeret 

felosztására és véleményezi a helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet 

szerinti Buzánszky Jenő-díj adományozására felterjesztettek névsorát, javaslatot tesz a 

támogatásra részesítendőkre.  

 

Mivel az éves sportkeret felosztásával kapcsolatban a Sporttanácsnak javaslattételi 

joga van, ezért a szervezet legkésőbb a pályázatok beadásának határidejéig meg kell 

alakulnia. 

  

A Sporttanács javaslata alapján támogatásban részesíthető sportszervezettel az 

Önkormányzat támogatási szerződést köt. A szerződésben rendelkezni kell a 

támogatási összeg folyósításának részleteiről, a támogatás formájáról, és az elszámolás 

szabályairól. A támogatásban részesülő a támogatást célirányosan, rendeltetése szerint 

köteles felhasználni. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az anyagi támogatás mellett az Önkormányzat jelentős 

természetbeni támogatásban is részesíti a helyi sportszervezeteket az önkormányzati 

sportlétesítmények működtetésével. 

 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a sporttámogatási keret 40.000.000,- Ft-

ban került megállapításra. 2020. decemberében 5.075.000,- Ft támogatási előleg 

biztosításáról döntöttöm öt dombóvári sportszervezet részére a 2021. évi 
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sporttámogatásuk terhére, majd 2021. januárjában egy újabb egyesület is támogatásban 

részesült.  

 

A támogatási előleg 2021. első három hónapjára nyújtott segítséget a 

sportszervezeteknek, ezért fontos, hogy a sporttámogatási pályázat még február végén 

kiírásra kerüljön, hogy a márciusi döntéshozatal alkalmával már dönteni lehessen a 

támogatási összegekről, melyeket áprilisban már utalni is lehet a sportszervezetek 

zökkenőmentes működésének érdekében. 

 

Határozati javaslat 

a 2021. évi sporttámogatási keret felosztására irányuló  

pályázati felhívás 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 a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 130/2020. (XII. 18.) határozatának 1. pontját visszavonja, és a 2021. 

évi sporttámogatási keretből történő támogatásigénylés feltételeit tartalmazó pályázati 

felhívást és pályázati adatlapot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2021. március 1. – a pályázati felhívás közzétételére  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 
 


