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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Dombóvári József Attila Általános Iskola és a Dombóvári Focisuli Egyesület azzal a 
kéréssel fordult önkormányzatunk felé, hogy támogassuk az intézmény tornatermi 
öltözői vizesblokkjának felújítását. A Dombóvári Focisuli Egyesület 2018. április 30-
án pályázatot nyújtott be az Magyar Labdarúgó-szövetséghez TAO támogatás 
elnyerésére infrastrukturális beruházás megvalósítása céljából, melyet a szövetség 
pozitív döntésben részesített. Az egyesület 2018 decemberében sikeresen feltöltötte 
vállalkozások felajánlásával a TAO támogatás 70%-át, azonban annak lehívásához 
30%-os önrész biztosítása szükséges. A beruházás esetében a költségek az alábbiak 
szerint alakulnak: 
 

- Teljes költség: bruttó 6.125.000 Ft 
- Társasági adóból befolyt összeg: bruttó 4.290.000 Ft 
- Szükséges önrész összege: bruttó 1.835.000 Ft  

 
A beruházás műszaki tartalma az intézmény 2 db tornatermi öltözője vizesblokkjának 
felújítása, melynek keretében a vizesblokkhoz tartozó nyílászárók, használati víz elleni 
szigetelés, világítás és vizes berendezési tárgyak fejlesztése valósul meg. 
 
A kivitelezés keretében a helyiség burkolatai elbontásra kerülnek, az aljzatbeton új 
lejtésképzést kap, a 4 db új zuhanytálca új csúszásgátló burkolólapból kerül 
kialakításra. Megvalósul 4 db ajtótok beépítése és 4 db ablak cseréje, továbbá a 
helyiség 2-2 db LED lámpatestet kap. Két db új, 200 literes bojler kerül bekötésre 
áramtalanító kapcsolóval, valamint 10 db új mosdót építenek be. A belső falfelületek, 
csövek és ajtók új festést kapnak, továbbá az acéllemez radiátorok helyett lapradiátor 
kerül elhelyezésre termosztatikus radiátorszeleppel. 
 
Az IMOBAU Építőipari Kft.-től kapott árajánlat alapján a beruházás bruttó értéke 
5.999.999 Ft.  
 
Mivel az intézmény önkormányzatunk tulajdona, és az öltözőhelyiség a vizesblokkal a 
gyakori igénybevétel miatt jelentősen elhasználódott, javaslom az egyesület számára a 
TAO-s támogatás lehívásához szükséges önrész biztosítását azzal, hogy a beruházás 
műszaki lebonyolítását a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési 
Irodája felügyeli.  
 
Továbbá javaslom, hogy az Egyesület a 2019. évi sporttámogatási keret terhére a 
70/2019. (II. 28.) számú Kt. határozattal jóváhagyott 635.000 Ft támogatáson felül 
további 500.000 Ft támogatásban részesüljön. A támogatás jellege utófinanszírozás, 
mely során az önkormányzat által alkalmazott elszámolási szabályzat alapján, a 
havonta leadott beszámoló és alátámasztó dokumentumok (pénzügyi összesítő, 
számlák, és kifizetési igazoló bankszámla kivonat vagy kiadási pénztárbizonylat) 
ellenőrzését követően történik az elszámolni kívánt összeg jóváhagyása és utalása.  
 
Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását! 



 
Határozati javaslat 

A Dombóvári Focisuli Egyesület számára támogatás biztosításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Dombóvári Focisuli Egyesület az önkormányzat tulajdonában álló Dombóvári 
József Attila Általános Iskola (7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.) 2 tornatermi 
öltözőjének vizesblokkját felújítsa. 
 

2. A Képviselő-testület az Egyesület által elnyert TAO-s támogatás lehívásához 
szükséges 30%-os önrészt, bruttó 1.835.000 Ft támogatást biztosít a város 2019. 
évi költségvetése terhére az 1. pont szerinti infrastrukturális beruházás 
megvalósításához azzal, hogy a kivitelezés ideje alatt a munkálatokat a 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodája felügyeli. 
 

3. A Képviselő-testület az Egyesület számára a 2019. évi sporttámogatási keret 
terhére a 70/2019. (II. 28.) számú Kt. határozattal jóváhagyott támogatáson 
felül további 500.000 Ft támogatást ítél meg azzal, hogy a támogatás jellege 
utófinanszírozás, mely során az önkormányzat által alkalmazott elszámolási 
szabályzat alapján, a havonta leadott beszámoló és alátámasztó dokumentumok 
(pénzügyi összesítő, számlák, és kifizetési igazoló bankszámla kivonat vagy 
kiadási pénztárbizonylat) ellenőrzését követően történik az elszámolni kívánt 
összeg jóváhagyása és utalása. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 
aláírására. 
 
Határid ő: 2019. április 30. – a támogatási szerződések megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
          Szabó Loránd 

 polgármester 
 


