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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvári Focisuli Egyesület kérelemmel fordult Dombóvár Város
Önkormányzatához, melyben a 2015/2016-os, valamint a 2016/2017-es látványcsapatsport támogatás (továbbiakban: TAO) során elnyert támogatási összegek
lehívásához szükséges önrész biztosítását kérte. A támogatást az egyesület többféle
jogcímen nyerte el, melyek közül az első kettő tétel már tavalyi támogatás, egyszer
már meghosszabbításra került a felhasználása, ezért idén június 30-ig mindenképp
felhasználásra kell kerülnie. A támogatási jogcímek az alábbiak:
Projekt
Öltözői bútor
Labdafogó háló
Sporteszközök,
sportfelszerelések

Bruttó összeg

Önrész mértéke

1.125.000 Ft

337.500 Ft

800.000 Ft

240.000 Ft

4.787.000 Ft

1.436.100 Ft

Öltözői bútorok esetében az egyesület árajánlattal rendelkezik, mely 4 db bükk pados
ajtós szekrény, 2 db bükk padlapos ajtós szekrény és zárrendszer beszerzését
tartalmazza a táblázat szerinti bruttó összeget teljes mértékben kihasználva. A
labdafogó hálók esetében nem rendelkezik az egyesület ajánlattal, azonban a korábbi
önkormányzati beruházásokat figyelembe véve egy darab tartószerkezet kialakítása kb.
150.000-200.000 Ft költséget jelent, hozzá labdafogó háló pedig nagyságrendileg
80.000 Ft.
Szintén pénzügyileg feltöltésre került a sporteszközök, sportfelszerelések
beszerzésére irányuló keret, mely a következő sporteszközök vásárlását tartalmazza:
- 50 db futball labda
br. 345.000 Ft
- 15 db futsal labda
br. 149.400 Ft
- 8 db 3x2 méteres kapuháló
br.89.600 Ft
- 8 db 5x2 méteres kapuháló
br. 128.000 Ft
- 4 db 5x2 méteres kapu
br. 1.198.880 Ft
- 50 db futball cipő élőfüves pályához
br. 699.500 Ft
- 100 db edzőpóló
br. 440.000 Ft
- 100 db edzőlabda
br. 500.000 Ft
- 25 db cipő élőfüves pályához
br. 349.750 Ft
- 4 db 2x1 méteres kapu
br. 175.600 Ft
- 40 db utazó melegítő
br. 640.000 Ft
A fenti jogcímeken szereplő keretek pénzügyi feltöltése megtörtént, már csak az
önrész hiányzik a támogatás lehívásához. Mivel a sportfelszereléseken kívül az
eszközök jelentős része az önkormányzati sportingatlanok infrastrukturális fejlesztését
szolgálják, ezért javaslom az Egyesület számára az önrészhez szükséges összeg
önkormányzat általi biztosítását, mely összesen 2.013.600 Ft.

A fent részletezett 3 projekten kívül az Egyesület további két jogcímen szintén
támogatást nyert az MLSZ-től:
Projekt
Bruttó összeg
Önrész mértéke
Mosógép,
szárító
800.000 Ft
240.000 Ft
beszerzése
Pályakarbantartó
1.018.000 Ft
305.400 Ft
eszközök vásárlása
Az Egyesület a támogatásból 2-2 darab mosógépet és szárítógépet vásárolna, a
pályakarbantartó eszközök esetében pedig az alábbi eszközök beszerzése valósulhat
meg:
- 1 db fűnyíró traktor tartozékokkal
- 1 db fűnyíró gép és 1 db fűnyíró kasza
Mivel a két TAO-s keret feltöltése nem történt meg, ezért javaslom, hogy a Képviselőtestület egyelőre elvi támogatásáról biztosítsa az Egyesületet az önrész
vonatkozásában, és támogatási szerződés megkötésére, valamint az önrész
folyósítására a keret feltöltését követően kerüljön sor.
Kérem, Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
Dombóvári Focisuli Egyesület számára TAO támogatáshoz önrész biztosítása
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Dombóvári Focisuli Egyesület számára a látvány-csapatsport támogatás
keretein belül elnyert projektekhez 30%-os önrész biztosítását az alábbiak
szerint azzal, hogy az eszközök – kivéve a sportfelszerelések - elhelyezése és
hasznosítása kizárólag az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon
lehetséges:
- öltözői bútor
337.500 Ft
- labdafogó háló
240.000 Ft
- sporteszközök, sportfelszerelések
1.436.100 Ft
Összesen: 2.013.600 Ft
2. A Képviselő-testület elviekben támogatja a Dombóvári Focisuli Egyesület
számára az alábbi TAO-os támogatásokhoz szükséges önrész biztosítását is,
amennyiben az Egyesület vállalkozások segítségével feltöltötte a rendelkezésre
álló pénzügyi keretet:
- mosógép és szárítógép vásárlása
240.000 Ft
- pályakarbantartó eszközök beszerzése
305.000 Ft
Összesen: 545.000 Ft
3. A Képviselő-testület a 2. pontban szereplő projektek esetében a támogatási
szerződés megkötését és az önrész folyósítását a támogatási keret feltöltését
követően vállalja.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti
támogatási szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2017. május 15. – támogatási szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

