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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségei 
figyelembevételével minden évben támogatja a dombóvári sportszervezeteket, melyek 
folyamatos és zökkenőmentes működése, valamint tevékenysége önkormányzati 
hozzájárulás nélkül nem feltétlenül biztosított. Városunkban igen aktív és színes 
sportélet zajlik, sportolóink ennek köszönhetően rendszeresen jelentős nemzetközi és 
országos eredményeket érnek el. Ahhoz, hogy ez a folyamat továbbra is fennmaradjon, 
fontos, hogy az önkormányzat anyagi hozzájárulása, amelynek forrása a tárgyévi 
költségvetésben az erre a célra elkülönített kiadási előirányzat, vagyis a 
sporttámogatási keret. A felhasználását a pályázati felhívás, illetve a sportról szóló 
5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (sportrendelet) határozza meg. 
 
A sportrendelet értelmében a dombóvári önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatai 
ellátásában közreműködő, Dombóvár területére bejegyzett  

a) sportszervezeteket,  
b) diák- és szabadidősport egyesületeket,  
c) sportszövetségeket,  
d) sportcélú alapítványokat,  
e) vállalkozásokat, melyek sporttal kapcsolatos szolgáltatást biztosítanak 

Dombóvár területén, és 
f) egyéb szervezeteket  

támogatásban részesítheti, továbbá támogatásban részesíthető nem dombóvári 
székhelyű, de Dombóváron működő, vagy Dombóvárhoz kapcsolódó sporteseményt 
rendező szervezet is. 
 
A sportkeret felosztásával az önkormányzati támogatás a támogatásban részesíthető 
szervezetek számára a sporttevékenységhez kapcsolódó vagy a működésük helyszínéül 
szolgáló létesítmény használatával járó költségek viselésére nyújtható. A sportkeretből 
biztosítható önkormányzati támogatásra a támogatásban részesíthető szervezeteknek 
minden év február 28. napjáig pályázatot kell benyújtania. A pályázatok elbírálásánál 
elsőbbséget élvez 

a) az utánpótlás-nevelés,  
b) a versenysport és  
c) az eredményesség. 

 
A sportkeret felosztásáról a képviselő-testület dönt az éves költségvetési rendelet 
elfogadását követően, legkésőbb a tárgyév március 31-ig. A sportkeret felosztásának 
alapja a támogatásban részesíthető szervezetek által a pályázatukban feltüntetett, 
tárgyévre tervezett működési költségek, melyek magukban foglalhatják az edzői, 
létesítményhasználati, versenyeztetési, sportesemények rendezési, utazási és egyéb 
költségeket. A sportkeretből a felosztást követően is lehet támogatást nyújtani egyedi 
támogatási kérelem alapján, amennyiben a sportkeret nem kerül teljesen felosztásra, 
vagy a képviselő-testület a sportkeretet év közben megnöveli. 
 



A sportkeret felosztásánál figyelembe kell venni, hogy a támogatásban részesíthető 
szervezet 

a) térítésmentesen veszi-e igénybe az önkormányzat tulajdonában lévő, sportolás 
helyszínéül szolgáló létesítményeket,  

b) tagjai között hány vidéki gyermek sportol, 
c) a sporttevékenység, edzés során hány csoporttal dolgozik,  
d) legalább 2 éve működik, melyet erre vonatkozó dokumentummal kell igazolni. 

 
A hatályos sportrendelet értelmében támogatásban részesíthető sportszervezetek közül 
csak az a sportszervezet részesülhet támogatásban, mely a tárgyévet megelőző évben 
biztosított támogatási összeggel az erre a célra készített nyomtatványon és megfelelő 
módon elszámolt, valamint vállalja, hogy adott évre odaítélt támogatása 5%-át az 
egész lakosságot megmozgató sportprogram szervezésére fordítja évente két 
alkalommal. Ezt a rendelkezést a jövőben nem tartom indokoltnak, ezért az idei 
felhívás nem tartalmazza, és ezzel összefüggésben indítványozom a sportrendelet 
módosítását is, és a kétéves működési kötelezettséggel kapcsolatos előírást is javaslom 
törölni. 
 
A támogatásban részesíthető sportszervezettel az önkormányzat támogatási szerződést 
köt, a szerződésben kell rendelkezni a támogatási összeg folyósításának részleteiről, a 
támogatás formájáról, és az elszámolás szabályairól. A támogatásban részesülő a 
támogatást célirányosan, rendeltetése szerint köteles felhasználni. 
 
Fontos hangsúlyozni, hogy az anyagi támogatás mellett az Önkormányzat elég jelentős 
természetbeni támogatásban is részesíti a helyi sportszervezeteket az önkormányzati 
sportlétesítmények működtetésével. A jelen ülés 20. számú előterjesztése foglalkozik a 
sportcélú ingatlanok üzemeltetési kiadásaival és bevételeivel, amelyben Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság kap felkérést az igénybevételi díjak felülvizsgálatára és a 
javaslattételre. Ezzel kapcsolatban a sportrendelet úgy rendelkezik, hogy az 
úszóegyesületek esetében az Önkormányzat 2017. április 1. napjától bruttó 50 
Ft/óra/fő belépőjegyárral biztosítja a Farkas Attila Uszoda használatát azzal, hogy az 
uszodahasználatból eredő többletköltségek a Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft.-t terhelik, és az egyesületek kompetenciája, hogy saját 
költségvetésükből finanszírozzák sportolóik után fizetendő csökkentett belépőjegyárat, 
vagy a szülő téríti meg a költségeket. A helyi jogszabály e tekintetben is módosításra 
szorul, miután már az önkormányzat működteti az uszodát. Új örvendetes fejlemény, 
hogy a jövőben Dombóvár városát egy szervezet fogja képviselni a magyar 
úszósportban. 
 
A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáról a februári rendes 
ülésén dönt, azonban szükségesnek tartom, hogy a sportszervezetek támogatásával 
kapcsolatos pályázati felhívás a tervezhetőség érdekében mielőbb kiírásra kerüljön. A 
pályázati felhívás az előző évekhez hasonlóan tartalmazza a támogathatók körét, a 
támogatandó célokat, a pályázatok benyújtásának módját és határidejét. Határidőként a 
2020. február 14-i időpontot javaslom meghatározni, így a februári rendes ülésen a 
Képviselő-testület dönteni tud a sporttámogatási keret felosztásáról. 



 
A pályázati felhívás közzétételére a www.dombovar.hu weboldalon kerül sor. 
 
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a sporttámogatási keret 28.500.000 Ft-
ban került megállapításra, a Dombóvári Úszó Egyesület ezen felül részesült 585.000,-
Ft működési támogatásban, a sportcélú vállalkozások között pedig 1 millió Ft 
szétosztására került sor egy külön pályázati eljárás alapján. A testület decemberben 
1.316.666,- Ft támogatási előleg biztosításáról döntött négy dombóvári sportszervezet 
részére a 2020. évi sporttámogatásuk terhére. 
 
A fentiek ismeretében kérem Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy támogassák a 
rendeletmódosítás tervezetének és a pályázati felhívásnak az elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
a 2020. évi sporttámogatási keret felosztására irányuló  

pályázati felhívás jóváhagyásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi sporttámogatási 
keretből történő támogatásigénylés feltételeit tartalmazó pályázati felhívást és 
pályázati adatlapot a melléklet szerint elfogadja azzal, hogy sporttámogatási keret 
összege az önkormányzat 2020. évi költségvetésében kerül meghatározásra. 
 
Határid ő: 2020. február 4. – a pályázati felhívás közzétételére  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
Pintér Szilárd 
polgármester 

  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (….) 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) 
10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„10. § 
 
Az Önkormányzat az 5. §-ban felsorolt szervezetek számára a honlapján 
térítésmentesen lehetőséget biztosít a versenyeredményeinek közlésére, a szervezet 
tevékenységének, sportrendezvényeinek népszerűsítésére, a rendezvényhez kapcsolódó 
meghívó, plakát, valamint az arról szóló beszámoló közzétételére, továbbá mindezekről 
felhívja a vele kapcsolatban álló sajtótermékek figyelmét.” 
 

2. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 
a) 8. § (5) bekezdésének d) pontja, 
b) 8. § (6) bekezdésében az „azzal, hogy az uszodahasználatból eredő 

többletköltségek a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t terhelik” 
szöveg, 

c) a 8. § (7) bekezdése,  
d) a 15. § (2) bekezdés a), c) és f) pontja. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2020. február 4-én lép hatályba.   

 

  

 Pintér Szilárd dr. Szabó Péter 
 polgármester jegyző 
 
  



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 képviselő-
testületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az 
alábbiak szerint ismertetem: 
 
Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: 
 
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatásai: 

Közvetlen költségvetési hatása nincs. 
 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet végrehajtásának nincs közvetlenül a környezetre vagy az egészségre 
gyakorolt hatása. 
 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Az adminisztrációban változás nem következik be. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
következménye: 

Nem okoz törvénysértést, ha a rendeletmódosítás tervezete nem kerül 
elfogadásra, de mindenképpen indokolt a helyi jogszabály pontosítása. 
 

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 
INDOKOLÁS 

 

1. §  

A médiamegjelenéssel kapcsolatos rendelkezés pontosítása. 

2. §  

A hatályon kívül helyezni javasolt rendelkezéseket tartalmazza. 

3. §  

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. 


