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Egyszerű többség 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. július 31-i rendkívüli ülésére 
 

 

Tárgy: A Szuhay Sportcentrum kedvezményes bérbevételének biztosítása a Tolna Megyei 

SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium részére 

 

 

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester 

 

 

 

Készítette: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

 

Tárgyalta: Humán Bizottság 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: - 

 

 

 

Készítő részéről ellenőrizte:  

    Nagy Levente csoportvezető, Polgármesteri Munkacsoport 
     

 

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:  

   Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

    dr. Szabó Péter jegyző 

 
 

 

(Az intézmény neve 2020. július 1-jétől Szekszárdi SZC Apáczai Csere János 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumáról  Tolna Megyei SZC Apáczai Csere 

János Technikum és Kollégiumra változott.) 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 28-i testületi 

ülésén a 40/2020. (II. 28.) Kt. határozatával döntött a Szuhay Sportcentrum aktualizált, 2020. 

március 1-jétől alkalmazásra kerülő terembérleti díjairól az alábbiak szerint: 

 

Kosárlabdacsarnok: 4.600 Ft/óra (sportcélú bérlet esetén) 

Kiscsarnok: 2.875 Ft/óra (sportcélú bérlet esetén) 

Nem műfüves futballpályák: 3.450 Ft/óra 

Műfüves pálya: 6.000 Ft/óra 

(A terembérleti díjak tárgyi adómentesek.) 

 

A Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégiumának igazgatója, Gaál 

János a mellékelt levélben azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy a 2020/2021. 

tanév folyamán a kosárlabdacsarnokot a kötelezően megtartandó testnevelés órák 

biztosításához hétfőtől-péntekig délelőttönként napi 4 tanórában díjmentesen biztosítsa az 

intézmény részére. 

 

A középiskola korábban már bérelte a Szuhay Sportcentrum nagytermét, azonban a bérleti 

díj jelentős kiadást jelentett, így a következő tanévtől eltekintettek a bérbevételtől, és saját 

tornatermükben, illetve részben más bérleményben oldották meg a testnevelés órák 

lebonyolítását zsúfolt körülmények között. 
 

Az iskola változatlanul nagy hangsúlyt fektet a dombóvári fiatalok sportoktatatására, 

azonban a tornatermi lehetőségeik korlátozottak. A kérelem kapcsán egyeztettem Dömötör 

Csabával, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárjával, hiszen a használat 

mindenképpen kiadással jár, mégha a frissen megvalósult világításkorszerűsítés 

következtében ez a jövőben kisebb mértékű is lesz. Az egyezetés alapján az a 

kompromisszumos javaslat, hogy kedvezményesen, a március 1-jétől érvényes díj feléért 

vehessék igénybe a csarnokot a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan. 

 

A középiskola a helyi intézmények közé tartozik, a tanulók többsége is dombóvári, a 

testnevelésórák száma magas, így indokolt engedmény biztosítása, a bérbeadás az 

önkormányzat számára is bevételt jelent (mintegy napi 8.000,-Ft-ot, a tanítási napok száma 

pedig kb. 180 nap). 

 

Kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslatot. 

 

Határozati javaslat 

a Szuhay Sportcentrum kedvezményes igénybevételének biztosításáról a Tolna Megyei 

SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégiuma részére 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei SZC Apáczai 

Csere János Technikum és Kollégiuma részére a Szuhay Sportcentrum kosárlabdacsarnoká-

nak bérleti díját – a 2020. március 1-jétől alkalmazott 4.600 Ft/óra díj helyett – 2.300 Ft/óra 

díjban állapítja meg a 2020/2021. tanévre vonatkozóan. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 



 

Határidő: 2020. augusztus 31. – a bérleti szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

 

Pintér Szilárd 

         polgármester 

  



Melléklet 

 


