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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 2020. május 21-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Buzánszky Jenő sportösztöndíj feltételeinek felülvizsgálata 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 29. 

 

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 

 

 

 

 

  



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 12-i 

ülésén a 266/2019. (IX. 12.) Kt. határozatával döntött a városunk neves szülöttéről és 

díszpolgáráról, Buzánszky Jenő labdarúgóról elnevezett tehetséggondozó 

sportösztöndíj-program felállításáról.  

A határozat szerint az ösztöndíjra az jogosult, aki 

- válogatott-kerettag, vagy olyan kiemelkedő tehetség-gondozási programban 

vesz részt, mely elősegíti a válogatott-kerettagságba történő bejutását, 

- dombóvári állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 

- 24 év alatti életkorú. 

 

A képviselő-testület a sportösztöndíjat pályáztatás nélkül, jelentkezés alapján 

biztosította a fenti feltételek szerint jogosult sportolók számára, melynek összegét 

negyedévente 20.000 Ft/sportoló összegben állapította meg, és egyben felhatalmazta a 

polgármestert az ösztöndíjra jogosultak meghatározására és az ösztöndíj odaítélésére. 

A testület továbbá a Buzánszky Jenő sportösztöndíj pénzügyi fedezetére az 

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

ösztöndíjban részesülők maximális létszáma nem került meghatározásra, de a 

keretösszegre tekintettel 20 fő volt legfeljebb számításba véve tavaly szeptemberben. 

 

A jelentkezések alapján 2019-ben 14 sportoló nyerte el a sportösztöndíjat. A 

támogatási szerződés minden sportolóval megkötésre került, négy úszóval, három 

atlétával, hat karatékával és egy súlyemelővel.  

 

A szeptemberi döntés csak a 2019-es költségvetés terhére történő forráselkülönítésre 

tért ki, így a 2020. évben egyelőre nem volt kifizetés. 

 

A sportösztöndíj-programot illetően több tekintetben véltem felfedezni 

pontatlanságokat és kidolgozatlan részeket, amelyek kapcsán a következő 

megállapításokat lehet tenni: 

- A szerződések nincsenek összhangban a testületi határozattal (a 24 éves 

korhatár helyett a 20. életév szerepel feltételként).  

- Nem csak Dombóváron bejegyzett egyesület színeiben sportoló (igazolt 

játékos/versenyző) részesült támogatásban, igaz, ez nem is volt kikötve. 

- A szerződések határozatlan időtartamra szólnak és semmilyen egyéb 

feltételhez nem kötött a negyedéves kifizetés, nincs rendelkezés a 

jogosultsági feltételek rendszeres igazolását illetően, a feltételekben 

bekövetkező változás esetén az ösztöndíjasnak csupán bejelentési 

kötelezettsége van. 

- Nincs tisztázva, hogy hogyan kerülhet be a programba új ösztöndíjas, 

folyamatosan lehet-e jelentkezni, vagy csak akkor, ha az önkormányzatnak 

van rá elkülönített kerete. 

 

Kijelenthető, hogy egy kifejezetten jó kezdeményezésről van szó, érdemes ötlet arra, 

hogy a dombóvári érdekeltségű, kiemelkedően magas teljesítményű sportolók 

megfeszített és kitartó munkáját az önkormányzat anyagilag is támogassa. Javaslom, 

hogy az ösztöndíj összege negyedévente 25.000,- Ft legyen a jövőben, mely 25%-os 



emelkedés a korábbi összeghez képest. Szükséges megemlíteni, hogy ez bruttó összeg, 

az ösztöndíjasnak személyi jövedelemadót kell fizetni (15%), az önkormányzatnak 

pedig szociális hozzájárulási adót.  

 

Dombóvár hosszú ideje elkötelezett a sport iránt. Az önkormányzat az éves sportkeret 

felosztására is nagy gondot fordít, annak mértékét is lehetőségeihez mérten évről-évre 

emeli, a sportegyesületekkel való együttműködése aktív, valamint a 

sportlétesítményeit karbantartja, korszerűsíti, az ezekhez kapcsolódó pályázati 

lehetőségeket figyeli. 

 

A megkötött szerződések mentén az ösztöndíjasok felé tett önkormányzati vállalást 

2020-ban mindenképpen szükségesnek tartom teljesíteni (nyilván ehhez az idei 

költségvetésben biztosítani kell a fedezetet), azzal, hogy történjen meg az érintett 

sportszervezet részéről a válogatott-kerettagság, illetve a tehetség-gondozási 

programban való részvétel igazolása. Új ösztöndíjasok bevonására ebben az évben 

nem kerül sor. A szerződéseket 2020. december 31-vel javaslom megszüntetni, és a 

sportösztöndíj rendszerét 2021-től új alapokra helyezni. 

 

Dombóvár városának eddigi sportközpontú működésére tekintettel városi 

sportvezetőkkel egyeztetve a Buzánszky Jenő sportösztöndíj-program folytatásával 

kapcsolatos javaslataim az alábbiak: 

 

A jogosultsági kritériumok: 

- válogatott-kerettagság, vagy olyan kiemelkedő tehetséggondozási 

programban való részvétel, mely elősegíti a válogatott-kerettagságba 

történő bejutást, 

- legfeljebb 20 éves életkor a pályázat benyújtásakor, 

- Dombóváron bejegyzett vagy működését tekintve Dombóváron 

rendszeresen tevékenykedő és aktívan működő sportszervezetben való 

tagság vagy annak keretein belül igazolható sporttevékenység végzése. 

 

Az ösztöndíj mértéke: negyedévente bruttó 25.000,- Ft.  

 

Az ösztöndíj egy naptári évre szólna, az odaítélésére évente pályázat alapján kerülne 

sor pályázati kiírás alapján, az ösztöndíjpályázatot az éves sportkeretből való 

támogatásigénylés benyújtási határidejével megegyező napig lehetne beadni, és évente 

legfeljebb 15 sportoló részesülhetne ebben az elismerésben, és egy személy összesen 

három évben lehetne ösztöndíjas. 

 

Az elbírálásba a városi sportszervezeteket a Dombóvári Civil Fórum, illetve a Tanács 

mintájára összefogó, az év hátralévő részében megalakításra kerülő városi 

sportszövetség (Dombóvár Városi Sportszövetség) lenne bevonva, mint javaslattevő. 

A sportszövetség működési kereteinek meghatározására a sportrendelet módosításával 

fog sor kerülni június végén. 

 

 

  



Határozati javaslat 

a Buzánszky Jenő sportösztöndíj-program folytatásáról 

 

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 Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a 266/2019. (IX. 12.) Kt. határozat 1. és 2. pontját 

visszavonja. Dombóvár Város Önkormányzata a 2019-ben Buzánszky Jenő 

sportösztöndíjban részesített sportolók részére a támogatási szerződésben foglaltak 

szerint folyósítja az ösztöndíjat a szerződésben foglalt jogosultsági feltételek 

ellenőrzését követően és azok fennállása esetén, melyre 1.300.000,- Ft 

keretösszeget biztosít a 2020. évi költségvetése terhére. Dombóvár Város 

Önkormányzata kezdeményezi a 2019-ben megkötött támogatási szerződések 

megszüntetését 2020. december 31-vel, 2020-ban nincs lehetőség további 

ösztöndíjas bevonására a programba. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a Buzánszky Jenő sportösztöndíjat 2021-től 

pályázati úton, évente legfeljebb 15, a pályázat benyújtásáig a 20. életévét még be 

nem töltött, válogatott-kerettagsággal rendelkező vagy az abba való bejutást 

elősegítő tehetséggondozási programban résztvevő olyan sportoló számára kívánja 

biztosítani, aki Dombóváron bejegyzett vagy Dombóváron is tevékenykedő és 

aktívan működő sportszervezetben űzi sporttevékenységét; egy személy összesen 

három évben részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj összege egy évig 

negyedévente bruttó 25.000,- Ft, a sportösztöndíj-pályázatok elbírálására a tárgyév 

február 28. napjáig kerül sor a képviselő-testület által. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata az sportösztöndíj-pályázatok elbírálásába a 

Dombóváron működő sportszerveteket összefogó, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szerveződést, az újonnan létrejövő városi sportszövetséget kívánja 

bevonni javaslattevőként. A Buzánszky Jenő sportösztöndíj-program 2. pontban 

felvázolt feltételeinek, valamint a városi sportszövetség működési kereteinek 

részletes meghatározására a sportról szóló önkormányzati rendeletben kerül sor, 

melyet Dombóvár Város Polgármestere terjeszt elő. 

 

Határidő:  2020. június 30. – a sportról szóló önkormányzati rendelet 

módosításának előterjesztésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

         Pintér Szilárd 

         polgármester 


