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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
I.  Buzánszky Jenő nevét viselő sportösztöndíj bevezetése 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindig is kiemelt 
feladatának tekintette a dombóvári sportélet támogatását. Ezt jól mutatja az is, hogy 
évente sporttámogatási keretet állapít meg a dombóvári székhellyel rendelkező 
sportegyesületek számára, illetve az önkormányzati sportlétesítmények fenntartására, 
fejlesztésére és beruházásokra is kimagasló költségvetési forrást biztosít. 
 
Részben a megfelelő infrastrukturális körülményeknek és az önkormányzati 
támogatásnak, nagyrészt pedig az egyesületek és szakági edzők, és versenyzőik 
kimagasló munkájának köszönhetően nagyon szép eredmények születnek a különböző 
sportágakban helyi szinten. Ennek elismeréseként kezdeményezem, hogy az 
önkormányzat hozzon létre egy sportösztöndíj-programot, melyet az egyik leghíresebb 
dombóvári szülöttről, Buzánszky Jenőről javaslok elnevezni.  
 
Az ösztöndíjra két jogcím alapján lehet jogosult a sportoló: 

- válogatott-kerettagság, 
- olyan kiemelkedő tehetség-gondozási programban való részvétel, melynek 

segítségével elősegíthető a válogatott-kerettagságba történő bejutása. 
 
Egyéb kritériumoknak való megfelelés is javasolt az alábbiak szerint: 

- dombóvári állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel való rendelkezés, 
- 24 év alatti életkor. 

 
Javaslom, hogy az ösztöndíjra azon sportolók is jogosultak legyenek, akik már nem 
dombóvári egyesület színeiben versenyeznek, de Dombóvárról indult pályafutásuk és a 
fenti kritériumoknak megfelelnek. 
 
Az ösztöndíj pályáztatás nélkül kerül odaítélésre, és kifizetése negyedévente történik 
azon sportolók számára, akik megfelelnek a fenti előírásoknak. Az egyesületek 
javaslata alapján kb. 16 versenyző jogosult az ösztöndíjra, de ettől függetlenül bárki 
jelentkezhet rá a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal sportreferensénél, aki 
megfelel az előírásoknak, és ezt igazolja. Az ösztöndíj mértékét javaslom 
negyedévente 20.000 Ft/versenyző összegben meghatározni. A 2019. évben egy 
negyedév kiutalása történik meg az arra jogosultak számára. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazzon fel az ösztöndíjra jogosultak 
meghatározására és az ösztöndíj odaítélésére. 
 

Határozati javaslat 
Buzánszky Jenő sportösztöndíj bevezetéséről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Buzánszky 

Jenő sportösztöndíj bevezetését, melyre a versenyző az alábbi kritériumok alapján 
jogosult: 

- válogatott-kerettag, vagy  



- olyan kiemelkedő tehetség-gondozási programban vesz részt, mely 
elősegíti a válogatott-kerettagságba történő bejutást. 

 
Az ösztöndíj odaítélésének további feltételei: 

- dombóvári állandó lakcím vagy tartózkodási hely, 
- 24 év alatti életkor 

 
2. A Képviselő-testület az ösztöndíjat pályáztatás nélkül ítéli meg az 1. pont alapján 

jogosult versenyző számára, melynek összegét negyedévente 20.000 Ft/versenyző 
összegben állapítja meg, és egyben felhatalmazza a polgármestert az ösztöndíjra 
jogosultak meghatározására és az ösztöndíj odaítélésére. 

 
3. A Képviselő-testület a Buzánszky Jenő ösztöndíj anyagi fedezetére az 

önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 400.000,- Ft keretösszeget különít el. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a sportösztöndíjban részesülő 
sportolókkal a támogatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2019. október 10. – a támogatási szerződés megkötésére az ösztöndíjra 

jogosult versenyzőkkel 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
II.   A sportrendelet módosítása 

 
Mivel a Dombóvár Város Önkormányzata által biztosított, sporttal kapcsolatos 
feladatok ellátására fordítható forrásokat a sportról szóló 5/2016. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet határozza meg, így szükséges a jogszabály 4. § (4) 
bekezdésének kiegészítése a most bevezetésre javasolt sportösztöndíj-programmal. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett 
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 
 
Az önkormányzati rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata:  
 
1.A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatásai: 
 
A rendeletben meghatározott támogatási formák és programok finanszírozásának a 
forrása a város költségvetésének sporttal kapcsolatos kerete. Jelen módosítás 
társadalmi hatása, hogy a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó sportolókat 



elismerésben részesíti, és felhívja a lakosság és diáktársadalom figyelmét az 
elhivatottság és a kitartás, mint magatartásformák fontosságára. 
 
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:  
 
A sportrendeletben biztosított szolgáltatások és támogatások következtében javul a 
város lakosságának környezeti állapota, nő a dombóvári polgárok életminősége, javul 
az egészségi állapotuk.  
 
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 
hatása:  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  
 
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  
 
A szabályozás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítottak. 
 
 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei:  
 
A jogalkotást magasabb szintű jogszabály nem írja elő. 
 
 
Kérem Képviselő-társaimat, hogy támogassák a rendeletet-tervezet és határozati 
javaslat elfogadását! 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
..…/2019. (….) 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 4. § (4) bekezdése az alábbi g) 
ponttal egészül ki: 
 
[Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében az alábbi sporttal kapcsolatos 
kereteket állapítja meg:] 
 
  g) „Buzánszky Jenő sportösztöndíj” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2019. szeptember 18-án lép hatályba.   
 

  
 Szabó Loránd dr. Szabó Péter 
 polgármester jegyző 
 
 

 
  



Részletes indoklás 
 
 

1. § 
 
A szakasz módosításával a Dombóvár Város Önkormányzata által biztosított, sporttal 
kapcsolatos feladatok ellátására és támogatására fordítható források típusa bővült. 

 
2. § 

 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.  
 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 

 

 

 


