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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának rendkívül fontos a rendszeres sportolás és 
testmozgás lehetőségének biztosítása a város lakosság számára. Feladatának tartja a 
tömegsport, az utánpótlásnevelés és az öt kiemelt sportág (úszás, kosárlabda, labdarúgás, 
atlétika, ökölvívás) támogatását, az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények 
fenntartását, állagmegóvását, valamint pályázati források segítségével a létesítmények 
fejlesztését. 

 
Ehhez kapcsolódóan a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója, Szenyériné Szabolcska Julianna azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, 
hogy a Dombóvár, Hunyadi tér 23. alatti, 1294/9 hrsz-ú, a Dombóvári Belvárosi 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó, jelenleg is annak használatában lévő 
aszfaltos felületű, 20x40 méter nagyságú sportpálya helyére egy korszerű, a mai 
igényeknek minden szempontból megfelelő műfüves labdarúgó pálya megépítését 
támogassa. A terület az önkormányzat tulajdonában van, de a Tamási Tankerületi 
Központ ingyenes vagyonkezelésében áll. 
 

 
 

2019. októberében egy hasonló terv vált valóra, akkor a Szent Orsolya Iskolaközpont 
közel 60 éves aszfaltos sportpályája újult meg, és vált alkalmassá műfüves labdarúgásra. 
Ennek mintájára lenne lehetőség egy újabb pálya kiépítésére. 
 
A tervek szerint a Dombóvári Focisuli Egyesület a TAO-rendszer támogatási kereteiből 
megkezdi a beruházás elindítását - erről az Egyesület a Dombóvári Belvárosi Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával és velem is több alkalommal egyeztetett -, a 
pályázat lebonyolítását, a szerződéskötéshez szükséges iratok benyújtását és az 
elszámolás adminisztrációját pedig az iskola vállalja. 
 



A Dombóvári Focisuli Egyesület elnöke a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: 
MLSZ) beruházási osztályának ügyintézőjével már felvette a kapcsolatot a sportpálya 
átépítésével kapcsolatban, az ügyintéző a pályázat elindításához írásban hozzájárult. 
 
A Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága szóbeli hozzájárulását adta a 
Dombóvári Focisuli Egyesület elnökének és egyben ígéretet tett arra, hogy amennyiben a 
sportpálya-építési kérelem benyújtásra kerül, azt biztosan jóvá fogják hagyni. 
 
A vagyonkezelő és iskolafenntartó Tamási Tankerületi Központ írásbeli hozzájárulását 
adta a sportpálya építéséhez. 
 
Az építés várható teljes költsége 30.000.000 Ft+áfa (bruttó 38.100.000 Ft). Ezt az 
összeget az MLSZ határozta meg, módosítani nem lehet. Ha azonban a pálya építése 
kevesebb összegből valósul meg, a fennmaradó rész a pályázónak visszajár. 
 
A pályázat benyújtásához 30%-os önerő (11,4 millió Ft) szükséges. A Dombóvári 
Focisuli Egyesület és a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
közösen kérik ezen összeg biztosítását a dombóvári képviselő-testület részéről a 
következő ütemezés szerint: 
 
1. 2020. március 5.: bruttó 500.000 Ft biztosítása, mivel a pályázat benyújtása akkor 

válik véglegessé, ha a pályázat beadásával egy időben a fenti összeg megfizetése 
megtörténik az MLSZ TAO-pályázati alszámlája felé. 
 

2. 2020. december 31: a fennmaradó összeg biztosítása a pályaépítéshez kapcsolódóan 
fokozatosan, a benyújtott számlák alapján. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a sportpálya-építési programot, 
hiszen a pálya megújulása újabb prevenciós lehetőségeket biztosít a belvárosiak számára. 
A beruházás modern, 21. századi körülményeket teremt az iskolában tanulóknak és a 
hobbisportolóknak egyaránt, és nem utolsó sorban környezetünk rendezettebb kinézetéhez 
is hozzájárul. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Focisuli Egyesület támogatásáról 

műfüves labdarúgó pálya megvalósítása érdekében 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Dombóvári Focisuli Egyesület a Dombóvár, Hunyadi tér 23. alatti, a dombóvári 
1294/9 hrsz. alatt felvett ingatlanon elhelyezkedő, a Dombóvári Belvárosi Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó sportpálya helyén műfüves labdarúgó pályát 



alakítson ki a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerének, illetve a 
Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretén belül. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerint sportfejlesztési program megvalósításához 

vállalja a szükséges 30%-os önrész biztosítását, melynek összege bruttó 11.430.000,- 
Ft. A Képviselő-testület az önerő biztosításához szükséges fedezetet az önkormányzat 
2020. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester támogatási szerződés tartalmának 
jóváhagyására és aláírására, azzal, hogy a támogatás folyósítására a Dombóvári 
Focisuli Egyesület által benyújtott pályázathoz, illetve a kivitelezéshez igazodóan 
kerül sor.  
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a szükséges további 
együttműködési megállapodások megkötésére a sportfejlesztési program 
megvalósítása érdekében. 

  
Határidő: 2020. március 31. – a támogatási szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
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