
1 
 

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 2021. április 22-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

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

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. április 30. 

 

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 Buzánszky Jenő sportösztöndíj-programban részesíthető személyek számának 

meghatározása 

 

A 61/2020. (V. 29.) határozatban döntöttem a Sportösztöndíj feltételeinek megújításáról, és 

ezzel összefüggésben arról, hogy a 2019. évben kötött ösztöndíj-szerződéseket 2020. 

december 31. napjával meg kell szüntetni. A májusi határozat szerint a Sportösztöndíj a 

2021. évtől pályázati úton, évente legfeljebb 15, a pályázat benyújtásáig 20. életévét még 

be nem töltött, válogatott kerettagsággal rendelkező vagy az abba való bejutást elősegítő 

tehetséggondozási programban résztvevő olyan sportoló számára biztosítható, aki 

Dombóváron bejegyzett vagy Dombóváron is tevékenykedő és aktívan működő 

sportszervezetben űzi sporttevékenységét. Egy személy összesen három évben részesülhet 

ösztöndíjban. Az ösztöndíj összege egy évig negyedévente bruttó 25.000,- Ft. 

 

A 2021. évben az új feltételek alapján megjelent felhívásra 21 – a felhívásban megjelölt 

feltételeknek minden tekintetben megfelelő – pályázat érkezett.  

 

A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Sportrendelet) 14. 

§ (3) bekezdése a Sportösztöndíj odaítélési feltételei között rögzíti, hogy a 

Sportösztöndíjban évente legfeljebb tizenöt fő részesíthető. 

 

Dombóvár számára nagy büszkeség, hogy ilyen nagy számban vannak a támogatásra 

érdemes sportolók, ezért indokolt a Sportrendeletben foglaltak módosítása és a 

Sportösztöndíjban részesíthető személyek számának növelése. 

 

II. A Farkas Attila Uszoda dombóvári lakosok számára történő kedvezményes 

használatának biztosítása 

 

A 68/2021. (II. 26.) határozatban rendelkeztem arról, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata a Dombóvár Kártya működési hátterének biztosítására irányuló 

felhasználói-üzemeltetői szerződést nem hosszabbítja meg és az önkormányzattal 

szerződött vállalkozások által nyújtott kedvezmények igénybevételét, illetve pontgyűjtést 

lehetővé tevő – a 466/2015. (X. 26.) Kt. határozat alapján bevezetett – önkormányzati 

fenntartású városkártya-rendszert megszünteti. 

 

A Farkas Attila Uszoda – mely 2018 óta van közvetlenül Dombóvár Város Önkormányzata 

fenntartásában – az önkormányzati sportlétesítmények igénybevételi díjainak 

felülvizsgálatáról szóló 40/2020. (II. 28.) Kt. határozat szerint a Dombóvár Kártyával 

rendelkező személyek számára 375 Ft/fő/óradíjért vehető igénybe1. A Dombóvár Kártyát 

sokan használták a kedvezményes uszodabelépő vásárlására. 

 

 
1 Az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló beszámolóról, az 

igénybevételi díjak felülvizsgálatáról szóló 53/2021. (II. 26.) határozat ezen az összegen nem változtatott. 
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Tekintettel arra, hogy a városkártya-rendszer megszüntetésre került, szükséges a dombóvári 

lakosok számára a Farkas Attila Uszoda kedvezményes használatának más módon történő 

biztosítása. 

 

A fentiek alapján a Sportrendelet módosítása két terület vonatkozásában is (a Buzánszky 

Jenő sportösztöndíj-programban részesíthető személyek számának meghatározása és a 

Farkas Attila Uszoda dombóvári lakosok számára történő kedvezményes használatának 

biztosítása) indokolt. 

 

 

 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 Buzánszky Jenő sportösztöndíjra pályázóknak több feltételt együttesen kell teljesíteniük, 

hogy a sportösztöndíjat elnyerhessék. A feltételek teljesítése esetén már nem indokolt a 

pályázók további szűrése, ezért javasolt az adott évben pályázó – a feltételeknek mindenben 

megfelelő – személyek mindegyikének támogatása. 

A dombóvári emberek nagy számban vették igénybe a Dombóvár Kártya által nyújtott 

kedvezményes uszodahasználati lehetőséget. A városkártya-rendszer megszűnésével 

szükségessé vált az uszodahasználat más módon történő támogatása. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletalkotás az önkormányzatra többlet terhet ró, melynek fedezete a költségvetésben 

rendelkezésre áll. 

 

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 rendeletalkotás szükséges ahhoz, hogy a Buzánszky Jenő sportösztöndíj-programban 

többen – a Sportrendeletben előírt feltételeknek megfelelő valamennyi pályázó – 

részesülhessenek, ezzel segítve az érintetteket. 

A megszüntetésre került Dombóvár Kártya nyújtotta kedvezmények lakcímet igazoló 

hatósági igazolvánnyal történő igénybevételének biztosítása a dombóvári lakosok 

támogatásának egyik lehetősége. 

 

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

A rendeletalkotás nem igényel több személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrást. 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

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

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

 

A sportól szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A sportösztöndíjban  - a benyújtott pályázatok számától függetlenül - a 20. életévét még 

be nem töltött, válogatott-kerettagsággal rendelkező vagy az abba való bejutást elősegítő 

tehetséggondozási programban résztvevő olyan sportoló részesíthető, aki dombóvári 

székhelyű vagy Dombóváron kívüli székhellyel rendelkező, de Dombóváron is aktívan 

működő sportszervezetben űzi sporttevékenységét, a polgármester által jóváhagyott 

pályázati feltételeknek minden tekintetben megfelel és sportösztöndíjban részesítését a 

Sporttanács javasolja. Egy sportoló összesen három alkalommal részesülhet 

sportösztöndíjban.” 

 

2. § 

 

A Rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki: 

 

„12/A. § 

 

A Farkas Attila Uszoda a dombóvári lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

számára úszás céljából kedvezményesen vehető igénybe, a kedvezmény mértéke az uszoda 

igénybevételére jogosító, a képviselő-testület által jóváhagyott mindenkori belépőjegyár 

50%-a. A kedvezmény igénybevételének feltétele a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

felmutatása.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

                          Pintér Szilárd                                          dr. Szabó Péter 

                           polgármester                                                 jegyző 



6 
 
 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A bekezdés szövegéből a módosítás által kikerül az „évente legfeljebb tizenöt,” szövegrész, 

amely lehetőséget teremt az ösztöndíjban részesülő személyek számának az adott évben 

benyújtott és minden tekintetben megfelelőnek minősített pályázatok alapján történő 

meghatározására. 

 

2. §-hoz 

 

A szabályozás rendeletbe emelése lehetőséget biztosít a dombóvári lakó- vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek számára a Farkas Attila Uszoda kedvezményes feltételekkel 

történő igénybevételére. 

 

3. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 

 

 

 

 


