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9. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással össze-

függő 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 köz-

gyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei köz-

gyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intéz-

mény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgál-

tatás a települést is érinti. 

 

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

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Dombóvári sportegyesületek sportfejlesztési programjainak támogatása  

 

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 Ön-

kormányzata 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 (továbbiakban: Önkormányzat) szorosan együttműködik 

helyi sportegyesületekkel annak érdekében, hogy a sporttal kapcsolatos városi infrastruktúra 

folyamatosan fejlődhessen. Az Önkormányzat az elmúlt évben 25.307.399,- Ft-tal támogatta 

a látvány-csapatsport támogatásból (továbbiakban: TAO) megvalósuló pályázatokat.1 Ennek 

köszönhetően többek közt két dombóvári oktatási intézmény területén létesült új műfüves 

pálya, a Szuhay Sportcentrumban a kosárlabdacsarnok világítása újult meg, és nem 

utolsósorban hasznos eszközök (fűnyíró traktor, eredményjelző, sportfelszerelés) beszerzése 

is megvalósulhatott. A 2021. évi költségvetés is előirányoz forrást a látvány-csapatsport 

tevékenységet folytató dombóvári civil szervezetek által megvalósítani kívánt 

sportfejlesztések, beruházások támogatására. 

 

A Dombóvári Focisuli Egyesület még januárban nyújtott be támogatási kérelmet az 

Önkormányzathoz (1. számú melléklet), mivel sikeresen pályázott a Dombóvári Ifjúsági 

Sporttelepen (továbbiakban: DIS) lévő épületben található öltözők és vizesblokkok 

felújítására, illetve ehhez a beruházáshoz szorosan kapcsolódva öltözőbútor, valamint a Tolna 

Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium területén megépült műfüves 

pályához konténeröltözők beszerzésére. A beruházások megvalósításával a város sportélete is 

fejlődik, hiszen a DIS-en található futballpálya és az új strandröplabdapálya használóinak - a 

helyi röplabdaegyesület és a felnőtt labdarúgó csapat tagjai, továbbá a vidékről hozzánk 

látogató csapatok - sportolási körülményei is nagymértékben javulnak. A Tolna Megyei SZC 

Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumnál elhelyezésre kerülő mobilöltözők az 

Egyesületben sportolókon túl az iskola tanulói számára is használhatóak lesznek. 

 

A PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület szintén januárban adott be támogatási kérelmet 

(2. számú melléklet), mivel sikeresen pályázott egy 9 fős kisbuszra. A tervezett beszerzést a 

sportszervezet főtevékenységének (részvétel a Bozsik-programban, óvodások edzése) 

ellátásán túl az is indokolja, hogy a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola 

és Kollégiummmal létrejövő együttműködés alapján az induló sportosztály tanulóinak 

edzésre történő szállítását is segíteni kívánja a Sportegyesület, amihez nagyban hozzájárul 

egy modern szállítóeszköz. Az új kézilabdaszakosztály számára szintén nagy segítség lenne 

a gépkocsi, illetve a szükség esetén más szervezetek és az Önkormányzat számára is lehetővé 

tenné annak igénybevételét az egyesület. 

 

A Dombóvári Futball Club januárban benyújtott támogatási kérelmét (3. számú melléklet) az 

alapozta meg, hogy a pandémia miatt a korábbi nyertes pályázatának megvalósítását  (a 

Szuhay Sportcentrum, illetőleg a DIS lelátójának és öltözőjének felújítására) egy évvel 

meghosszabbították, így az Egyesület a korábbi vezetése által elhanyagolt és meg nem 

valósított beruházást 2021. június 30-ig fejezheti be. A fejlesztéssel az önkormányzat 

tulajdonát képező sportingatlan értéke növekedik, továbbá az egyesületben sportoló 

játékosokon túl az utánpótlás korosztályokban nevelkedő gyerekek örömére is szolgálni fog. 

 

 

 
1 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 41. pontja szerint, látvány-csapatsport: a 

labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong, valamint a röplabda sportág. 
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Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes projektek és a szükséges önrészek összegét. A 

jóváhagyott TAO források az egyesületek rendelkezésére állnak.   

(A DIS öltözőjének felújítására kettő sportszervezet is pályázott, azonban a fejlesztési 

programjuk az épület más-más részét érinti). 

 

 

 A projekt teljes összege (Ft) Önrész (Ft) 

 

Dombóvári Focisuli Egyesület 

A Dombóvári Ifjúsági 

Sporttelep öltözőjének 

felújítása 

11.156.288,- 3.370.480,- 

A Dombóvári Ifjúsági 

Sporttelep öltözőjében bútor 

beszerzése 

1.528.000,- 435.457,- 

2019/2020. évi 

sportfejlesztési program 

megvalósítása, 

konténeröltözők beszerzése 

6.720.000,- 1.915.097,- 

 

PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület 

Kisbusz beszerzése 10.143.000,- 3.064.351,- 

 

Dombóvári Futball Club 

A Szuhay Sportcentrum és a 

DIS lelátójának, öltözőinek  

felújítása 

4.152.396 1.254.500,- 

 

Összesen: 33.699.684,- 10.039.88,- 

 

Határozati javaslat 

Dombóvári sportegyesületek sportfejlesztési programjainak támogatásáról  

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gyakorlása során az aláb-

biakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Focisuli Egyesület részére a látvány-csa-

patsport támogatásból megvalósítani kívánt sportfejlesztési programjaihoz szükséges ön-

részt, összesen bruttó 5.721.034,- Ft összegű támogatást biztosít a 2021. évi költségvetése 

terhére a Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen lévő öltözőépület felújításához, öltözőbútorok, 

illetve konténeröltözők beszerzéséhez azzal, hogy az Egyesület a beszerzett eszközök 

használatát köteles az önkormányzat részére térítésmentesen lehetővé tenni az 
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önkormányzati sportlétesítmények működtetési feladatainak ellátásához az önrész folyó-

sításától számított 5 naptári éven keresztül. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület Club ré-

szére a látvány-csapatsport támogatásból megvalósítani kívánt sportfejlesztési programjá-

hoz szükséges önrészt, bruttó 3.064.351,- Ft összegű támogatást biztosít a 2021. évi költ-

ségvetése terhére kisbusz beszerzéséhez azzal, hogy a Sportegyesület a kisbusz használa-

tát az erre irányuló igény esetén köteles az önkormányzat részére térítésmentesen lehetővé 

tenni az önrész folyósításától számított 5 naptári éven keresztül. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Futball Club részére a látvány-csapatsport 

támogatásból megvalósítani kívánt sportfejlesztési programjához szükséges önrészt, 

bruttó  1.254.500,- Ft összegű támogatást biztosít a 2021. évi költségvetése terhére a Szu-

hay Sportcentrum, valamint a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep lelátójának és öltözőinek fel-

újításához azzal, hogy a Futball Club a beszerzett eszközök használatát köteles az önkor-

mányzat részére térítésmentesen lehetővé tenni az önkormányzati sportlétesítmények mű-

ködtetési feladatainak ellátásához az önrész folyósításától számított 5 naptári éven keresz-

tül. 

 

4. Az 1-3. pont szerinti támogatások biztosításáról szóló szerződéseket Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. március 31. – a támogatási szerződések aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 

 


