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

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Lampert Gábor Ökölvívó Teremmel kapcsolatos döntések 

 

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: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása 

során az 54/2021. (II. 26.) határozattal arról rendelkeztem arról, hogy a korábbi nevén 

Mándi Imre Ökölvívó Terem 2021. március 1. napjától – a dombóvári ökölvívás 

fejlődéséért kiemelkedő munkát végző – Lampert Gábor nevét viselje. 

 

A PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület (továbbiakban: Sportegyesület) kérelmet 

nyújtott be Dombóvár Város Önkormányzatához, hogy a Dombóvár 2004. Egyesület 

használatába adott ingatlanban (továbbiakban: ingatlan) lévő – főként TAO forrásból 

beszerzett – sporteszközöket a Sportegyesület is térítésmentesen használni szeretné. 

 

Az ingatlan a PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület részére biztosítani kívánt 

használat következtében – az ökölvívó funkción túlmenően – egyéb edzéseknek is helyet 

adna, így indokolt annak nevét Lampert Gábor Ökölvívó Teremről Lampert Gábor 

Edzőteremre módosítani. 

 

A Dombóvár 2004. Egyesület – mint civil szervezet – pályázatot kíván benyújtani az 

általa használt ingatlan felújítására vonatkozóan a Városi Civil Alapok támogatása 2021. 

elnevezésű felhívásra. A pályázati felhívásban feltételként szerepel, hogy a civil 

szervezetnek a felújítani kívánt ingatlanra – mely a helyi önkormányzat tulajdonában 

van – legalább 5 évre szóló használati jogosultsággal kell rendelkeznie.  

 

A Dombóvár 2004. Egyesület használati jogosultsága az ingatlanra 2021. március 1. 

napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakra szól. Ahhoz, hogy a Dombóvár 

2004. Egyesület pályázatot tudjon benyújtani, szükséges a használat időtartamának 5 

éves időszakban történő meghatározása, ezért a használati időszak végdátumát 2026. 

február 28. napjáig javaslom meghosszabbítani. 

 

I. Határozati javaslat 

a Lampert Gábor 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 utca 37. 

szám alatt található JAM Központ U-alakú épületének északi szárnyában kialakított 

edzőterem elnevezése 2021. május 1. napjától Lampert Gábor Ökölvívó Terem helyett 

Lampert Gábor Edzőterem. 

 

Határidő: 2021. június 15. – az új elnevezéssel összefüggő intézkedésre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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II. Határozati javaslat 

a Dombóvár 2004. Egyesület részére biztosított sportlétesítmény-használat 

időpontjának módosításáról 

 

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 129/2020. (XII. 18.) határozat 3. pontját módosítja, miszerint 

Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár 2004. Egyesület részére a Lampert 

Gábor Edzőterem térítésmentes használatát 2026. február 28. napjáig biztosítja, és az 

Egyesülettel az Edzőterem használatára és működtetésére kötött használati szerződés 

ennek megfelelően módosul. 

 

Határidő: 2021. május 14. – a használati szerződés módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 


