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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a sportról szóló 5/2016. (I. 29.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Sportrendelet) 2016. január 30. napján lépett 

hatályba és azóta már több alkalommal került módosításra. 

 

A legutolsó módosítást a Buzánszky Jenő sportösztöndíj-program szabályainak változása, 

valamint a Farkas Attila Uszoda dombóvári lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkezők 

általi kedvezményes használatának biztosítása indokolta. 

 

Az elmúlt hónapokban több olyan változás is történt (pl.: több sportlétesítmény 

átnevezése), amelyek indokolttá tették a Sportrendelet átfogó felülvizsgálatát, melynek 

keretében felkértem a Dombóvári Sporttanácsot, hogy javaslataival segítse a 

felülvizsgálatot. Észrevételeik a módosítási javaslatba beépítésre kerültek. 

 

Az önkormányzati rendelet megalkotásának előzetes hatásvizsgálata: 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint) 

 

I. Várható társadalmi hatások 

Az újonnan át- és elnevezett sportlétesítmények (pl.: Ujvári Kálmán Sporttelep, Buzánszky 

Jenő Sportkomplexum) olyan személyekről kapták a nevüket, akik Dombóvár város 

sportéletében jelentős szerepet játszottak. Az elnevezések rendeleten való átvezetése is 

szükséges. 

A Dombóvári Sportszövetség és a Dombóvári Sporttanács megalakulása jelentős eredmény 

a város sportéletével kapcsolatban, hiszen a sporttal foglalkozó egyesületek egységes 

képviseletét látják el az Önkormányzat sporttal kapcsolatos ügyeinek viteléhez és 

feladatainak ellátásához kapcsolódóan.  

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletalkotás az önkormányzatra többlet terhet ró. 

 

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 2021. márciusában megalakult Dombóvári 

Sporttanács – Dombóvár Város Önkormányzata feladatellátását segítő - sporttal kapcsolatos 

feladatai rendeleti szinten is szabályozva legyenek, valamint az elmúlt időszakban el- és 

átnevezett sportlétesítmények új elnevezései a rendeletben rögzítésre kerüljenek. 
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VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendeletalkotás nem igényel több személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrást. 

 

 

 

        Pintér Szilárd 

         polgármester 
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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 sportról szóló 2004. évi I. 

törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a 

következő p) ponttal egészül ki: 

 

„p) a Dombóvári Sportszövetség és a Dombóvári Sporttanács ügyviteli feladatainak 

támogatása.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4a) A Dombóvári Sportszövetséget képviselve a Dombóvári Sporttanács  

a) javaslattal élhet a sportról szóló önkormányzati rendelet módosítására; 

b) észrevételt tehet a város sportkoncepciójával kapcsolatban; 

c) javaslatot tesz az éves sportkeret felosztására a benyújtott pályázatok alapján; 

d) javaslatot tesz a Buzánszky Jenő sportösztöndíj odaítélésével kapcsolatban a 

díjazottak személyére; 

e) javaslattal élhet a városi rendezvénynaptárral összefüggésben a sporttal kapcsolatos 

rendezvények tekintetében, 

f) javaslatot tesz és véleményt nyilvánít sportszervezési és -tevékenység-koordinálási 

kérdésekben.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 4. § (4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„c) Ujvári Kálmán Sporttelep üzemeltetése,” 

 

„d) a JAM Központ U alakú épülete északi szárnyában található Lampert Gábor Edzőterem 

üzemeltetése,” 

 

4. § 

 

A Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„a) a Dombóvári Sportszövetségben tag sportszervezeteket,” 
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5. § 

 

A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, sporteszközök használója 

köteles a sportlétesítményeket, sporteszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban tartani, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltakra.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 15. § (2) bekezdése a következő a) és c) pontokkal egészül ki: 

 

„a) a Buzánszky Kupa, 

c) a Szilveszteri Futás,” 

 

7. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 

a) 8. § (1) bekezdése,  

b) a 14. § (3) bekezdésében az „Egy sportoló összesen három alkalommal részesülhet 

sportösztöndíjban.” szövegrész. 

 

8. § 

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe a melléklet lép. 

 

9. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

                           Pintér Szilárd                                          dr. Szabó Péter 

                           polgármester                                                 jegyző 
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„1. melléklet a …./2021. (…) önkormányzati rendelethez” 

 

Melléklet az 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

I. 

Dombóvár Város Önkormányzata által működtetett sportlétesítmények, közterületi 

sportpályák, sportolásra is alkalmas egyéb kiemelt területek 

 

1. Önkormányzati tulajdonú és fenntartású sportlétesítmények 

 

1.1. Szuhay Sportcentrum (Dombóvár, Földvár utca 18.) – nagyméretű 

sportcsarnok, kiscsarnok, bokszterem, atlétikai pálya, 2 darab nagyméretű 

füves futballpálya, kisméretű műfüves futballpálya, 2 darab salakos 

teniszpálya,  

1.2. Ujvári Kálmán Sporttelep (Dombóvár, Katona József utca 37.) – nagyméretű 

futballpálya, strandröplabda pálya 

1.3. Lampert Gábor Edzőterem (Dombóvár, Kinizsi utca 37.) – bokszring 

1.4. JAM Központ (Dombóvár, Kinizsi utca 37.) – fedett kosárlabda csarnok, 

röplabda pálya, salakos futballpálya, skate pálya 

1.5. Farkas Attila Uszoda (Dombóvár, Szenes Hanna tér 1.) – 4 darab rövidpályás 

úszómedence 

 

2. Közterületi sportpályák 

 

2.1. Belváros 

2.1.1. Teleki utcai labdarúgó pálya  

2.1.2. Víztorony – falmászás 

2.1.3. Sportpark (a Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és 

Kollégium előtt) 

2.1.4. Gárdonyi téri kosárlabda pálya 

 

2.2. Kertváros 

2.2.1. Szent László park (labdarúgó pálya, kosárlabda pálya, aszfaltozott futókör, 

sportpark) 

 

2.3. Gunaras 

2.3.1. Kneipp-ösvény 

2.3.2. Kerékpárút 

2.3.3. Idősek „játszótere” - Sportpark 

 

2.4. Újdombóvár 

2.4.1. III. utcai sportpálya és sportpark 

2.4.2. VI. utcai labdarúgó pálya 

2.4.3. Kórház utcai teniszpályák 
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2.5. Szőlőhegy 

2.5.1. Füves labdarúgó pálya 

2.5.2. BMX pálya 

 

2.6. Szuhay 

2.6.1. Kosárlabda pálya  

2.6.2. Sportpark 

 

II. 

Önkormányzati tulajdonú, de nem önkormányzati fenntartású sportlétesítmények 

 

1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégiumhoz tartozó Buzánszky Jenő Sportkomplexum kisméretű műfüves 

futballpályája 

2. Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kisméretű műfüves 

futballpályája 

3. Dombóvári József Attila Általános Iskola kisméretű műfüves futballpályája 

4. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium kisméretű műfüves futballpályája 

 

 

 



8 
 
 

Általános indokolás 

 

A rendelettervezet elfogadásával lehetővé válik a hatályos rendelet aktualizálása mind a 

2021. márciusában megalakult Dombóvári Sporttanács sporttal kapcsolatos feladatainak 

rendeletbe emelése, mind pedig az elmúlt időszakban el- és átnevezett sportlétesítmények új 

elnevezéseinek rendeleten történő átvezetése tekintetében. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. § 

 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladataihoz tesz kiegészítést. 

 

2. § 

 

A Rendeletbe emeli a Dombóvári Sporttanács sporttal kapcsolatos – a Dombóvári 

Sportszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott – feladatait. 

 

3.  § 

 

Két közelmúltban átnevezett sportlétesítmény új elnevezését rögzíti. 

 

4. § 

 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásában közreműködő 

sportszervezetekkel kapcsolatban tartalmaz pontosítást. 

 

5. § 

 

A rendelet hatályos szövegét pontosítja 

 

6. § 

 

A rendelkezés az Önkormányzat által kiemelten támogatott városi sportrendezvények körét 

bővíti további két rendszeresen megrendezésre kerülő eseménnyel. 

 

7.  § 

 

A hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.  

a) pont: a bekezdés tartalma a 8. § (3) bekezdésében is rögzítésre kerül. 

b) pont: a bekezdés szövegéből a módosítás által kikerül az „Egy sportoló összesen három 

alkalommal részesülhet sportösztöndíjban.” szövegrész, amely lehetőséget teremt a 

támogatás több éven keresztüli igénybevételére, amíg az ösztöndíjra pályázó a pályázati 

feltételeknek maradéktalanul megfelel. 
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8. § 

 

A rendelet 1. mellékletének teljes megújítását nem csak az indokolja, hogy több 

sportlétesítmény neve megváltozott, hanem az is, hogy az elmúlt években több olyan 

sportlétesítmény készült, amelyek bár önkormányzati tulajdonban vannak, de nem az 

Önkormányzat tartja fenn őket. Erre vonatkozó rendelkezés a mellékletben eddig nem volt. 

 

9. § 

 

A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

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

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 

 

 

 


