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Tisztelt Képviselő-testület! 

A sportszervezetek számára minden év elején jelentős problémát jelent az 
önkormányzati finanszírozás elmaradása, ugyanis az önkormányzat költségvetésének 
tárgyalása februárban esedékes, és annak elfogadásáig a finanszírozás szünetel. A 
legtöbb egyesület működése az önkormányzat támogatása nélkül nem biztosított, és 
ebben az időszakban jelentős tartozásokat halmoznak fel, melyek az év folyamán csak 
tovább gyűrűznek.  
 
A korábbi években bevezetésre került, hogy a város aktuális költségvetésének 
elfogadásáig a szűkös anyagi helyzetben lévő sportszervezetek a következő évi 
támogatási keretük terhére előlegben részesüljenek. A Képviselő-testület a 412/2018 
(XII. 20.) Kt. határozata értelmében 4 egyesület (Dombóvári Futball Club, Dombóvári 
Spartacus Szövetkezeti SE, DOVASE, Dombóvári Kosárlabda Suli Khe.) élt a 
lehetőséggel, ami indokolja, hogy az idei évben is biztosítsuk a támogatás e formáját. 
 
A fentiekre való tekintettel az előző években kigondolt metódus alapján javaslom, 
hogy a 2020. évi sporttámogatási keret terhére Dombóvár Város Önkormányzata ismét 
nyújtson lehetőséget támogatási előleg igénylésére a sportszervezetek részére.  
 
Az egyesületek az előleg mértékének meghatározásánál csak a 2019. évben számukra 
megítélt és támogatási szerződésben rögzített összeg 2/12-ed részének megfelelő 
összeghatárig jelezhették igényüket, az összeg 1/12-ed részének kifizetése januárban 
és 1/12-ed része pedig februárban hónapban lesz esedékes. 

Az előleg a működési költségek finanszírozására szolgál, mint: 
- versenyeztetési, nevezési díj, versenybírói díj, 
- sportolók utaztatása, szállásdíja, 
- edzői juttatások kifizetése, 
- terembérleti költségek (amennyiben releváns), 
- közüzemi költségek (amennyiben releváns). 

Az idei évben az alábbi sportszervezetek jelezték előleg igényüket: 

Sportszervezet 2019. évben megítélt 
támogatás 

Előleg 2/12-ed mértéke 

Dombóvári Futball Club 13.000.000 Ft 2.166.666 Ft 
Dombóvári Spartacus 
Szövetkezeti SE 

600.000 Ft 100.000 Ft 

Dombóvári Vasutas 
Atlétikai és Szabadidő 
Egyesület 

5.000.000 Ft 833.333 Ft 

Dombóvári Labdarúgó 
Klub 

400.000 Ft 66.666 Ft 

Dombóvári Karatesuli 
Egyesület 

1.800.000 Ft 300.000 Ft 

Dombóvári Focisuli 500.000 Ft 83.333 Ft 



Egyesület 
Összesen: 21.300.000 Ft 3.549.998 Ft 
 
Az előlegként megítélt összegek a következő évi támogatásból automatikusan 
levonásra kerülnek. 
 
A fent leírtakat figyelembe véve kérem a tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

 
Határozati javaslat 

sportszervezetek részére támogatási előleg biztosításáról a 2020. évi 
sporttámogatásuk terhére 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2020. évi költségvetésében sporttámogatási előleg biztosítása érdekében 
1.316.666 Ft-ot különít el a dombóvári sportszervezetek támogatása céljából az 
alábbi felosztás szerint: 

 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az 1. pontban meghatározott összegek 2 

ütemben, 2020. január és február hónapban kerüljenek kifizetésre az 
egyesületek részére a 2020. évi sporttámogatásuk terhére. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 
tartalmának jóváhagyására és aláírására. 
 

Határidő: 2020. január 15. – támogatási szerződések megkötésére  
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
 
 

Pintér Szilárd 
polgármester 

Sportszervezet Biztosított előleg mértéke 
Dombóvári Futball Club 0 Ft 
Dombóvári Spartacus Szövetkezeti SE 100.000 Ft 
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő 
Egyesület 

833.333 Ft 

Dombóvári Labdarúgó Klub 
 

0 Ft 

Dombóvári Karatesuli Egyesület 
 

300.000 Ft 

Dombóvári Focisuli Egyesület 83.333 Ft 
Összesen: 1.316.666 Ft 


