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Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt is ismert, a Farkas Attila Uszoda működtetése és üzemeltetése a
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. feladata. Lassan három éve már két
sportszervezet, a Dombóvári Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó Egyesület
veszi igénybe az uszoda szolgáltatásait a vízfelületen osztozva. Dombóvár Város
Önkormányzata az elmúlt két évben kizárólag uszodahasználati támogatást biztosított
az egyesületek számára sportolóik által az Aranyjelvényes programban megszerzett
minősítések (arany, ezüst, bronz) alapján.
A korábbi évek szokásaitól eltérően már a márciusi ülésen kezdeményeztem, hogy az
úszó egyesületek részére az önkormányzat a 2017. évben jelképesen, bruttó 50
Ft/óra/fő belépőjegyárral biztosítsa a Farkas Attila Uszoda használatát azzal, hogy az
uszodahasználatból eredő többletköltségek a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft.-t terheljék, melyet a cég saját költségvetésből finanszíroz. A Nemzeti
Adó- és Vámhivatal állásfoglalását kértük az adó alapjára vonatkozóan. Kérdésünk
arra irányult, hogy a fenti belépőjegyár alkalmazása során a szolgáltatónak milyen
általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége van, valamint térítésmentes igénybevétel
esetén a sportoló után szükséges-e Áfát fizetni. A NAV tájékoztatása szerint az adó
alapját - az Áfa törvény 69§-át figyelembe véve – az a pénzben kifejezett összeg
képezi, amely a szolgáltatás nyújtójánál a teljesítés érdekében kiadásként felmerül.
Tehát ingyenes belépés biztosítása esetén az adóalap az uszodánál tényszerűen
felmerült kiadások összege. Amennyiben a használat nem térítésmentes, abban az
esetben az Áfa törvény 67§ (1) bekezdése értelmében a szokásos piaci ár az adó alapja,
ha a szolgáltatás nyújtása nem független felek között történik. Ez alól abban az esetben
mentesül a szolgáltató, ha az ellenértéket kötelező erővel helyi jogszabály határozza
meg. Tehát amennyiben az önkormányzat A sportról szóló rendeletében rögzíti a
bruttó 50 Ft/fő/óra belépődíj alkalmazást, abban az esetben az adó alapja a
kedvezményes belépőjegyár lesz. A fentiek ismeretében javaslom a sportrendelet
módosítását, mely szintén jelen ülés napirendjén szerepel.
A továbbiakban az egyesületek részére az önkormányzat létszámkorlátot nem határoz
meg, azonban a költségek elszámolása a korábbi évekhez hasonlóan jelenléti ívek
leadásával történik. Az egyesületek kompetenciája, hogy saját költségvetésükből
finanszírozzák-e sportolóik után fizetendő csökkentett belépőjegyárat, vagy a szülő
téríti meg a költségeket.
A Képviselő-testület a sporttámogatás odaítélését a pályázati felhívás 4.3 pontja
alapján ahhoz kötötte, hogy minden egyesület támogatásának 5%-a erejéig az egész
lakosságra kiterjedő sportprogramot szervezzen évi két alkalommal. Ehhez kapcsolódó
sportrendezvény naptárt a képviselő-testület 152/2017 (III.30) határozatával fogadta el.
A két úszóegyesület vállalta 2 sportrendezvény szervezését, melynek
finanszírozásához az önkormányzat külön forrást biztosít a számukra 50.000-50.000 Ft
értékben.
Kérem, Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
a dombóvári úszóegyesületek támogatásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári
Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó Egyesület számára bruttó 50
Ft/óra/fő belépőjegyárral biztosítja a Farkas Attila Uszoda használatát 2017.
január 1. napjától visszamenőlegesen. Az egyesületek uszodahasználatból eredő
többletköltségek a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
költségvetését terhelik a 2017. évben.
2. A Képviselő-testület az egyesületek részére az uszodahasználat szempontjából
létszámkorlátot nem határoz meg, azonban a költségek elszámolása a korábbi
évekhez hasonlóan jelenléti ívek leadásával történik szolgáltató irányába.
3. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti egyesületek kompetenciájába utalja,
hogy saját költségvetésükből finanszírozzák sportolóik után fizetendő bruttó 50
Ft/Fő/óra belépőjegyárat, vagy a szülő téríti meg a költségeket.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a döntés képviseletére a
Vízmű Kft. soron következő taggyűlésén.
5. A Képviselő-testület az úszóegyesületek sportrendezvény naptárban vállalt
programjaik megvalósításához egyesületenként további 50.000 Ft pénzbeli
támogatást biztosít a város 2017. évi költségvetésében a 106. Cím V. alcím 2.3
Sporttámogatások keret terhére.
Határidő: 2017. május 15. – támogatási szerződés megkötésére a sportprogramokat
érintően
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