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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében 

az önkormányzat kiemelten támogat olyan közművelődési tevékenységet folytató 

dombóvári civil szervezeteket, amelyek a helyi értékek megőrzésében, illetve a helyi 

művészeti és zenei életben kiemelkedő szerepet játszanak. Ezek a  

kiemelten támogatott civil szervezetek. A kiemelt támogatás összegét az 

önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg a civil 

kerettől függetlenül. Az önkormányzat által kiemelten támogatott civil szervezet 

a) a „Kapos” Alapítvány (a támogatás összege az elmúlt 3 évben 1-1 millió Ft), 

b) a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület (a 2018. évi 

támogatás 1,2 millió Ft, a 2019-es 1,35 millió Ft, a 2020-as 2 millió Ft, de 

ennek csak a felét tudták felhasználni, a 2021-es szintén 2 millió Ft, amiből 

viszont csak 600 ezer forintot költöttek el) 

c) a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület (a 2019. évi 

támogatás összege 400.000,-Ft, a 2020. és a 2021. évi pedig 500-500.000,-Ft). 

 

Nem tartozik a helyi kulturális szervezetek közé, de a hosszú ideje fennálló 

együttműködésre tekintettel a civil kereten kívül külön támogatásban részesül a 

Dombóvári Polgárőr Egyesület is (a 2019. évi és a 2020. évi támogatás összege 

egyaránt 1-1 millió Ft-ot tett ki, a 2021. évi 1.200.000,-Ft-ot). Esetükben a 2020. 

évben alkalmaztuk először az eleve „csúsztatott” felhasználást, amit 2021-ben is 

folytattunk, vagyis a tavalyi évi juttatást a 2022. március 31-ig felmerült kiadásaira 

fordíthatja, azonban már az év elején elkészültek az elszámolással. (Korábban az 

utolsó részletet az év legvégén kapta meg, így azt jellemzően nem tudta már abban az 

esztendőben elkölteni, ezért általában külön testületi döntés kellett a felhasználási 

időtartam meghosszabbításáról). A Dombóvári Polgárőr Egyesület vezetésében a 

tavalyi év végén változás történt, az új elnök Almási Borbála Zsuzsanna lett 4 évre 

2025 novemberéig. 

 

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója és a 

2022. évi önkormányzati támogatása 

 

A veszélyhelyzetben testületi hatáskört gyakorolva hozott 45/2021. (II. 26.) 

határozattal döntöttem arról, hogy a Dombóvári Városszépítő és Városvédő 

Közhasznú Egyesület a 2021. évi programjai szervezésére, valamint a vasúttörténeti 

gyűjtemény működési kiadásainak finanszírozására 500.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesül.  

 

A szervezet a tavalyi támogatásból 100.000,-Ft-ot költött a vasúttörténeti gyűjtemény 

működtetésére, valamint a 269.626 Ft-ot a rendezvényeihez kapcsolódóan. 

 

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület szakmai programokra 

és a Vasúttörténeti Gyűjtemény működtetésére 592 ezer Ft összegű kiadással tervez 

2022-ben, azonban a tavalyi félmilliós támogatás egy részét nem tudták felhasználni 

(130.374,- Ft-ot), és azt idén szeretnék, ezért a 2022-es támogatásuk javasolt összege 



370.000,-Ft azzal, hogy a tavalyi támogatást is felhasználhatják még az idén. A február 

14-én elfogadott költségvetés egyébként 500 ezer Ft-os támogatási célú előirányzatot 

tartalmaz a tekintetükben. Az Egyesület 2022. évre tervezett programjait az 

előterjesztés melléklete tartalmazza (a január elején született levélben még nem a 

végleges összeg szerepel a tavalyi támogatás felhasználása kapcsán). 

 

A „Kapos” Alapítvány beszámolója és a 2022. évi önkormányzati támogatása 

 

A „Kapos” Alapítvány számára 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 

biztosítottunk az önkormányzat 2021. évi költségvetésében, melyet kizárólag az 

Alapítvány céljainak megvalósításához, működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó 

költségeinek fedezetére használhatott fel.  

 

A „Kapos” Alapítványhoz tartozó Kapos Kórus életében is a tavalyi évet a pandémia 

miatt kialakult bizonytalan helyzet jellemezte. 2020. decemberében a járvány 

következtében elmaradt a hagyományként megrendezésre kerülő karácsonyi 

hangversenyük. 2021. május végén kezdett ismét rendszeresen próbálni a kórus. A 

próbák május 27. és június 28. között heti két alkalommal zajlottak, amely az őszi 

kulturális időszak, valamint a 2022-es év kiemelt eseményére, az 50 éves évforduló- 

készítették fel a kórustagokat.  

A nyári szünet után - kórustábor formájában - augusztusban Egyházaskozáron kezdte 

meg a kórus a felkészülést az októberre tervezett erdélyi körútra. Az utazás előtti héten 

törölték a vendéglátók a meghívást a kialakult vírushelyzet miatt. Így az új feladatokra 

koncentrálva a törökbálinti kórussal közös koncertre és a karácsonyi hangversenyre 

tanult új műsort a Kapos Kórus. 

A Törökbálinti Lendvai Károly férfikórussal szerveztek közös hangversenyt 

Dombóváron a Szent Gergely Kápolnában, melyet nagy örömmel fogadott a közönség. 

A karácsonyi koncertjét majdnem telt házzal rendezték meg az újdombóvári 

Nagyboldogasszony templomban. Nagyon sok munkát, próbaórát fektettek a 

kórustagok, és a felkészítő karnagy a tavalyi esztendőbe, de a pandémia miatt csak két 

alkalommal ajándékozhatták meg a közönséget éneklésükkel.  

A 2022-es évad bővebbnek és színesebbnek ígérkezik az 50 éves évforduló megtartása 

miatt. Az 50. év 5 koncertjével ünnepli a kórus a fennállásának és működésének 

félévszázados jubileumát. 

A Kapos Táncegyüttes a kialakult vírushelyzet következtében táncpróbáit májusban 

tudta megkezdeni, hetente 9 próbát is tartottak, hogy be tudják hozni az év elején 

kialakult kiesést. Képviseltették magukat a Szent Iván éji rendezvény „Tűzugrás” esti 

programján, a Kertvárosi harang- és harangláb szentelésén. Bemutatón vettek részt 

Magyaregregyen és Szekszárdon. Saját szervezésű Tánctáboruk augusztusban a 

Balatonfenyves-alsói táborban került lebonyolításra. 

 

A „Kapos” Alapítvány 2022. évi támogatási igénye csatolva az előterjesztéshez, az 

igényelt pénzösszeg 3.000.000,-Ft, az előző évekhez képest nagyobb, aminek fő oka az 

50. évforduló. A támogatásukra 1,5 millió Ft-os keretet különített el a képviselő-

testület, de időközben kiderült, hogy pályázati forrás is fog a rendelkezésükre állni, 



ezért a javaslatom a tavalyival megegyező összegű, azaz 1 millió Ft-os önkormányzati 

dotáció  

 

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület beszámolója és a 2022. 

évi önkormányzati támogatása 

 

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület számára 2.000.000,- Ft 

vissza nem térítendő támogatást biztosított az önkormányzat a 2022. évi 

költségvetéseben, melyet kizárólag az egyesületi céljainak megvalósításához, a 

Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar, illetve a Tücsökzenekar tevékenységéhez 

kapcsolódó költségeinek fedezetére használhatott fel, de csak 600.000 Ft-ot költött el 

belőle, a többi január elején visszautalta. 

 

Az Egyesület a 2021-es évben a járványhelyzet miatt kevés rendezvényen tudta magát 

képviseltetni. A tavalyi támogatást működési költségekre költötte, illetve a nyár 

folyamán sikerült két zenekari tábort is megszerveznie. Az Ifjúsági Fúvószenekar 

Balatonfenyves-alsón táborozott az önkormányzati létesítményben, a településen 

térzene koncertet is adott a strandon a közönség nagy megelégedésére. A 

Tücsökzenekarral a zeneiskolában szerveztek egy 3 napos tábort. Az idei tanévben már 

tartottak a zenekaroknak csapatépítő délelőttöt is, hogy egy kicsit jobban megismerjék 

egymást a zenekari tagok és egy valódi közösség formálódhasson belőlük. 

 

Az Egyesület 2022. évre tervezett programjait az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

Az elnök nem jelölt meg konkrét összeget, az önkormányzat támogatását a 

lehetőségekhez képest kéri a korábbiak szerint (az idei költségtervük 3.300.000,-Ft), a 

zenekarok 15 éves jubileumát szeretnék idén komolyabban megünnepelni. A javasolt 

önkormányzati dotáció összege változatlanul 2 millió Ft, a költségvetésben is ilyen 

összegű a nekik szánt keret. 

 

 



A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója és a a2022. évi önkormányzati 

támogatása 

 

A Dombóvári Polgárőr Egyesület önálló jogi személy, mely a polgárőrségről és a 

polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV törvény szerinti 

tevékenységet folytató társadalmi szervezet. 

 

A törvény értelmében a polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és 

közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében 

közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint 

bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet 

lát el, illetve kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet további, a törvényben 

felsorolt közrendvédelmi feladat ellátásában. 

 

A Dombóvári Polgárőr Egyesület folyamatosan a városi önkormányzat támogatásával 

végzi a tevékenységét a 20/2007. (II. 19.) Kt. határozat alapján létrejött 

együttműködési megállapodásban megszabott keretek között, mely dokumentum 

rögzíti a felek kötelezettségeit és feladatait.  

 

A tavalyi évi tevékenységük az alábbiakban foglalható össze: 

 

Az Egyesület az eddigi gyakorlatnak megfelelően részt vett a Polgárőrök a 

tanévkezdés biztonságáért iskolakezdési akcióban, ezzel is segítve a gyermekbalesetek 

elkerülését az iskolák környékén. Az Országos Polgárőr Szövetség más kiemelt 

szakmai programjaiban és a rendőri közös közbiztonsági szolgálatban is részt vesznek. 

Támogatták a Szomszédok Egymásért Mozgalmat is, melynek célja helyi szinten 

csökkenteni a bűnözést lehetővé tevő okokat és körülményeket, segíteni az áldozattá 

válás megelőzését. Ez egy olyan társadalmi bűnmegelőzési program, amelynek célja a 

lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, 

biztonságosabb életkörülmények kialakítása. 

A vírushelyzetre való tekintettel a 2021-es évben az Egyesületre komolyabb feladatok 

hárultak, 52 mozgáskorlátozott, illetve egyedülálló személynek nyújtottak segítséget 

oltás felvételéhez. A Dombóvár Város Önkormányzatával való megegyezés alapján 

rendszeresen biztosították heti minimum 3 járőrszolgálattal az előírt maszkhasználat 

betartását. A Dombóvári Rendőrkapitánysággal is folyamatos a kapcsolattartás és a 

közös járőrszolgálat biztosítása.  

A tagság az elmúlt évben két fővel bővült, és 2434 szolgálati órát teljesítettek (882 óra 

önkormányzati célú szolgálat, közös rendőri szolgálat 720 óra, rendezvénybiztosítás 

713 óra, általános polgárőri feladatok 119 óra). 

 

Az Egyesület új elnöke 1.200.000,- Ft támogatási igényt jelzett erre az évre – ami 

támogatandó is, remélhetőleg állami támogatás révén (Városi Civil Alap) lesz 

lehetőségük új jármű beszerzésére. A támogatás felhasználási határidejét az elmúlt két 

évhez hasonlóan a következő év március 31-ében indítványozom megállapítani. A 

2022. évi költségvetés 1,2 millió Ft-os támogatási előirányzatot tartalmaz a Dombóvári 

Polgárőr Egyesület tekintetében. 



 

I. Határozati javaslat 

a kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek, valamint a Dombóvári 

Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységének beszámolójáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület, a „Kapos” Alapítvány, valamint 

a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület beszámolóját a 2021. évi 

tevékenységéről és a 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Dombóvári Városszépítő és Városvédő 

Közhasznú Egyesület a részére a 45/2021. (II. 26.) határozat alapján nyújtott 2021. 

évi önkormányzati támogatást 2022. december 31-ig használhassa fel. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának aláírására.  

 

3. A Képviselő-testület elfogadja a Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolóját a 

2021. évi tevékenységéről és a 2021. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról. 

 

Határidő: 2022. március 16. – a támogatási szerződés módosítására  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

II. Határozati javaslat 

a kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek és a Dombóvári Polgárőr 

Egyesületet 2022. évi támogatásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi kiemelten 

támogatott dombóvári civil szervezeteket részesíti támogatásban az önkormányzat 

2022. évi költségvetése terhére: 

 

1. a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesületet a 2022. évi 

programjai szervezési költségeinek és a vasúttörténeti gyűjtemény működési 

kiadásainak finanszírozására 370.000,- Ft összegben,  

 

2. a „Kapos” Alapítványt 1.000.000,- Ft összegben, melyet céljainak 

megvalósításához, a működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek 

fedezetére használhat fel 2022. december 31-ig, 

 

3. a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesületet 2.000.000,- Ft 

összegben, melyet kizárólag céljainak megvalósításához, a Dombóvári Ifjúsági 

Fúvószenekar, illetve a Tücsökzenekar tevékenységéhez kapcsolódó 

költségeinek fedezetére használhat fel 2022. december 31-ig, 

 



4. a Dombóvári Polgárőr Egyesületet 1.200.000,- Ft összegben, melyet kizárólag a 

működésével, valamint a polgárőri alapfeladatainak ellátásával összefüggésben 

a 2023. március 31-ig felmerülő kiadások finanszírozására használhat fel.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

megkötésére. 

 

Határidő: 2022. március 16. – a támogatási szerződések aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 

 

 


