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

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A 2021-ben Buzánszky Jenő sportösztöndíjban részesülő fiatal sportolók kiválasztása 

 

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: 

 

A Képviselő-testület a 266/2019. (IX. 12.) Kt. határozatában döntött arról, hogy 

támogatja a Buzánszky Jenő sportösztöndíj (a továbbiakban: Sportösztöndíj) 

bevezetését. A Sportösztöndíj a bevezetés évében jelentkezések alapján a polgármester 

döntése alapján lett odaítélve az alábbi kritériumok valamelyikével rendelkező 

fiataloknak: 

- válogatott kerettagság, vagy  

- olyan kiemelkedő tehetséggondozási programban való részvétel, mely elősegíti a 

válogatott kerettagságba történő bejutását. 

Feltétel volt továbbá a dombóvári állandó lakcím vagy tartózkodási hely, illetve a 24 év 

alatti életkor. 

 

A 2019. évben 14 fő részesült Sportösztöndíjban, melynek összege negyedévente 

20.000,- Ft volt 2020-ban. 

 

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 fentiekkel összhangban az elmúlt év októberének végén megtörtént a sportrendelet 

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

Sportrendelet) 14. § (2) bekezdése szerint a Buzánszky Jenő sportösztöndíj odaítélésére 

évente pályázat alapján kerül sor, a pályázatokat a tárgyév március 31. napjáig bírálja el 

a képviselő-testület a Sporttanács javaslata alapján.  

 

A Dombóvári Sporttanács (a Dombóvári Sportszövetség képviseleti szerve) 2021. 

március 24. napján alakult meg, ezért a beérkezett pályázatokról a Sportrendeletben 

meghatározott elbírálási határidőben nem születhetett döntés. 

 

A 2021. március 25. napján közzétett felhívásra 21 – a kiírásnak minden tekintetben 

megfelelő – pályázat érkezett. A Sportrendelet szerint csak 15 fő támogatására van 

lehetőség, de az önkormányzat támogatni kívánja a pályázati feltételeknek minden 

tekintetben megfelelő valamennyi pályázót, amihez azonban szükséges a Sportrendelet 

módosítása. Ez a jelen döntéshozatal 6. előterjesztésében szerepel. 
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Határozati javaslat 

a 2021-ben Buzánszky Jenő sportösztöndíjban részesülő fiatal sportolókról 

 

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 Polgármestere 2021-ben Buzánszky Jenő sportösztöndíjban részesíti 

az arra pályázó dombóvári fiatal sportolók mindegyikét az alábbiak szerint: 

 
 Az ösztöndíjas neve Sportág 

1 Iberhardt Bence atlétika 

2 Szalay Zóra atlétika 

3 Szőke Hédi atlétika 

4 Reizinger Máté kosárlabda 

5 Óliás Gergő kosárlabda 

6 Zemán Zóra öttusa 

7 Virág Emese úszás 

8 Reizinger Anna úszás 

9 Horváth Dóra úszás 

10 Kovács Adriána karate 

11 Tóth Dominik karate 

12 Lakatos Lukács karate 

13 Szabó Dorottya karate 

14 Szőcs Patrik karate 

15 Ruzsicska Kristóf karate 

16 Strijk Barnabás atlétika 

17 Éva Viktória atlétika 

18 Ács Zsombor karate 

19 Kudomrák Dorottya úszás 

20 Gulyás Félix karate 

21 Szaka Szabolcs úszás 

 

2. A sportösztöndíj kifizetéséhez szükséges fedezetet Dombóvár Város Önkormányzata 

a 2021. évi költségvetéséből biztosítja, az ösztöndíj I. negyedévi összege 2021. május 

31. napjáig kerül kifizetésre. 

 

3. A sportösztöndíjban részesített sportolókkal megkötésre kerülő 

ösztöndíjszerződéseket Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 
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Határidő: 2021. május 14. – a szerződések aláírására  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 


