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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

ülésén a 35/2020. (II. 28.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a Dombóvári Focisuli 

Egyesületet közreműködésével két dombóvári iskola tekintetében (a két érintett helyszín a 

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Szekszárdi SZC 

Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma) pályázatot nyújt be a Magyar 

Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjára műfüves labdarúgó pálya 

kialakítására, és vállalta a 30%-os önrész (22.860.000,-Ft) biztosítását. A fejlesztések 

megvalósításának további forrása a Dombóvári Focisuli Egyesület által nyújtott 

hozzájárulás az összegyűjtött társasági adó felajánlásokból. 

 

A műfüves pályák építési költsége – és ezzel együtt az önrész is – az előzetes felmérések 

alapján várhatóan kevesebb lesz, mivel az építési területeken a talajviszonyok kedvezőek, a 

pályák kialakítása a tervezettnél jóval kevesebb munkával jár.  

 

A Dombóvári Focisuli Egyesület még januárban támogatási kérelmet nyújtott be az 

önkormányzathoz (1. számú melléklet), mivel sikeresen pályázott a Szent Orsolya 

Iskolaközpontban és a Dombóvári József Attila Általános Iskolában található műfüves 

sportpályák fenntartására, eszközök beszerzésére, illetve öltözőkkel történő bővítésére, 

melyhez szintén 30%-os önrészre lenne szükség.  

 

Az idei évben kialakult rendkívüli helyzetben az Egyesület a költségek csökkentése 

érdekében csupán a fűnyíró traktort (a részletes árajánlat a 2. számú mellékletben található) 

vásárolná meg, melyhez a 30%-os saját erőt (1.527.000 Ft) kéri támogatásként, amit a 

műfüves pályák kialakításához elkülönített önrész összegéből lehet átcsoportosítani.  

 

A Szent Orsolya Iskolaközpont és a Dombóvári József Attila Általános Iskola 

sportpályáinak fejlesztésére beadott pályázat további elemeinek megvalósítása 

(konténeröltözők, labdafogó hálószerkezet, öltözőbútorok, funkcionális tréningeszközök) 

nem fog elmaradni az Egyesület részéről, de a beszerzés várhatóan  a 2021. év tavaszára 

tolódik. A sportszervezet így azt javasolja, hogy a további önrésszel kapcsolatos döntést a 

Képviselő-testület 2021-ben hozza meg. 

 

A támogatás fejében az Egyesület vállalja, hogy az önrész folyósításától számított 5 naptári 

éven keresztül a fűnyíró traktort térítésmentesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, 

ezzel lehetővé téve a Dombóvár város területén található labdarúgópályák karbantartását. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Focisuli Egyesület eszközbeszerzésének támogatásáról  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.527.000,- Ft összegű támo-

gatás formájában a Dombóvári Focisuli Egyesület részére biztosítja a látvány-

csapatsport támogatásból megvalósítani kívánt és a Magyar Labdarúgó Szövetség által 

jóváhagyott sportfejlesztési programjának egyik eleme – STIGA PARK 740PWX típusú 

fűnyíró traktor és a kiegészítő berendezései – beszerzésének önrészét az önkormányzat 



2020. évi költségvetése terhére azzal, hogy az Egyesület a beszerzett eszközök használa-

tát köteles az önkormányzat részére térítésmentesen lehetővé tenni az önkormányzati 

sportlétesítmények működtetési feladatainak ellátásához az önrész folyósításától számí-

tott 5 naptári éven keresztül. 

 

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

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerint összeget a 35/2020. (II. 28.) Kt. határozat szerinti 

sportfejlesztési programok – a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskolához és a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiumához 

tartozó önkormányzati tulajdonú ingatlanokon műfüves labdarúgó pályák kialakítása – 

megvalósításához az önkormányzat 2020. évi költségvetésében elkülönített önerő keret-

összegéből csoportosítja át. 

 

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

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

  



1. számú melléklet 

  



2. sz. melléklet 

 

 

 

PARK FAMILY KFT STIGA Parkfenntartó gépek  Magyarországon 

2000 SZENTENDRE Pásztor.u.22   

ÁRAJÁNLAT      

                                                                        

Dombóvári Focisuli Egyesület   
  

7200 Dombóvár Katona.u. 37. 
1 db STIGA PARK 740PWX szervo kormányos                             1.636.000,-Ft  

Tulajdonságai: -   Közép csuklós kormányzás 

• Mellső munkaeszköz felfüggesztés 

• Mechanikus eszközhajtás – kapcsolás 

• A menetsebesség és a menetirány egy pedállal szabályozható 

• A kerekek 15cm-ig követik a talajegyenetlenségét 

• Állítható kormány és ülés 

• Mellső és hátsó kerekek egy nyomon fordulnak  

• Állandó összkerék meghajtás 

1 db 100/kombi professzionális elektromos három késes QF fűkasza új fajta, egyszerű szerelés 

könnyű karbantartás,+mulcs                                                            

       310.000,-Ft 

1 db gyep lazító szellőztető, moha eltávolító 52db kés,92cm             402.000,-Ft 

1 db kaszálék és lombgyűjtő, vontatott,107cm/450L  

        billentéssel üríthető                                                                      192.000,-Ft 

1 db granulátum,homok és sószóró 100cm,120l tartály állítható     484.000,-Ft 

1 db gyűjtőseprőgép a tartály előtt kefeheng. gyűjtőtart. műfűhöz is 827.000,-Ft 

1 db jobb oldali tányérkefe a gyűjtőseprő géphez műfűhöz is          157.000,-Ft 

összesen:                                                                                         4.008.000,-Ft 

Áfa                                                                                                     1.082.160.-Ft  

Végösszesen:                                                                                   5.090.160,-Ft 
  

Az ár tartalmazza a helyszínre szállítást, beüzemeltetést, oktatást 1 éves garanciát a gépekre, 

munkaeszközökre, szervizkönyvet. 
  

Garancián túli javítást és alkatrészellátást biztosítunk. 

 

Szentendre 2020.04.23 
 

Jendt Imre  

Mobil:+36 (06)-30-9491-332  

e-mail: j.imre.parkfamily@gmail.com  

 


