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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I.  Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények használatával kapcsolatos 

döntések 
 
A Katona József utca 37. szám alatti Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, valamint a Kinizsi 
utca 37. szám alatti JAM Központ U-alakú épületében kialakított Mándl Imre Ökölvívó 
Terem sportszervezetek részére történő térítésmentes használatát érintő szerződések 
2019. december 31-én lejárnak, ezért indokolt azok ismételt tárgyalása. 
 
A Képviselő-testület a 572/2015. (XII. 17.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a 
Dombóvári Focisuli Egyesület számára a Katona József utca 37. szám alatti ingatlan 
térítésmentes használatát biztosítja az Egyesület számára. Fontos kiemelni, hogy az 
ingatlan esetében a sportegyesület nemcsak a létesítmény használata tekintetében 
mentesül bérleti díj megfizetése alól, hanem a közüzemi költségeket és a létesítmény 
üzemeltetését is az önkormányzat vállalta. 
 
A Dombóvári Boxklub szintén hasonló feltételek mellett használja a Kinizsi utcai 
ökölvívó termet, melyet a Képviselő-testület 429/2014. (XII. 18.) Kt. határozatával 
térítésmentesen biztosított számára, majd a 29/2016. (I. 28.) Kt. határozata értelmében 
a többi sportlétesítményhez hasonlóan a közüzemi költség finanszírozását is átvállalta 
annyi különbséggel, hogy a létesítmény tisztántartásával, takarításával kapcsolatos 
feladatokat az Egyesület látja el. 
 
Javaslom, hogy a két Egyesület számára további 1 évre, 2020. december 31-ig 
kerüljenek meghosszabbításra a használati szerződések azzal, hogy az önkormányzat 
2020-tól is ingyenes létesítményhasználatot biztosít, azonban a közüzemi költségeket és 
a létesítmény üzemeltetését mindkét Egyesület maga fizeti. 
 
 
II.  A Dombóvári Futball Club és a Dombóvári Spartacus Szövetkezeti SE 

rendkívüli támogatása 
 
A Dombóvári Futball Club részéről megkeresés érkezett irányomba, hogy az 
önkormányzat soron kívüli támogatást nyújtson számára a 2019. december 31-ig 
felmerülő kötelezettség vállalásaik teljesítésére. 
 
Az Egyesület fennálló tartozásai az idei évre a következők: 

- a vezetőedző vállalkozói díja október és november hónapra (320.000,- Ft); 
- a sportmasszőr vállalkozói díja október és november hónapra (80.000,- Ft); 
- személyszállítási szolgáltatás díja (54.400,- Ft). 

 
Összesen: 454.400 Ft 
 



Javaslom, hogy az önkormányzat a fenti kiadásokra való fedezetet biztosítsa az 
Egyesület számára, hogy a fenti vállalkozások számára az elvégzett munka után 
szerződésszerűen járó díjakat rendezni tudja. 
 
A Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület szintén kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, hogy anyagi támogatást nyújtson a tekecsarnok 1-es pályája 
kijelző/számoló paneljének javításához, illetve a csarnok fűtésével kapcsolatosa 
költségekhez. Az Egyesület elnöke két cégtől kért be árajánlatot, mely alapján a fix órás 
ajánlatot javaslom támogatni, melynek összege 118.810 Ft+áfa.  
 
Az Egyesület a tekepályát saját forrásból működteti, az önkormányzattól kapott 
támogatás szinte teljes egészében a közüzemi költségek finanszírozására szolgál, az 
esetek többségében még arra sem elegendő, így aztán a pálya felújítására már nem áll 
rendelkezésére saját forrás. Dombóváron régi hagyománya van teke sportágnak, igy 
javaslom, hogy ezzel a költséggel önkormányzatunk is támogassa a csarnok 
működtetését. 
 
 

I.  Határozati javaslat 
a Dombóvári Focisuli Egyesület és a Dombóvári Boxklub 
létesítményhasználati szerződésének meghosszabbításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, Katona 

József 37. szám alatti Dombóvári Ifjúsági Sporttelep területén további 1 éves 
időtartamra, 2020. december 31. napjáig térítésmentes használatot biztosít a 
Dombóvári Focisuli Egyesület részére azzal, hogy a közüzemi költségeket és a 
létesítmény üzemeltetési költségeit az Egyesület viseli. 
 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Boxklub esetében szintén további 1 évre, 2020. 
december 31. napjáig térítésmentesen biztosítja a Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám 
alatti Mándl Imre Ökölvívó Terem használatát azzal, hogy a közüzemi költségeket 
és a létesítmény üzemeltetési költségeit az Egyesület viseli. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződések 
megkötésére. 

 
Határid ő: 2020. január 31. – a használati szerződések aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
 
 
 
 
 



II.  Határozati javaslat 
a Dombóvári Futball Club és a Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület 

részére támogatás biztosításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Dombóvári Futball Club a 2019. évi fennálló kötelezettségvállalásai 
finanszírozására bruttó 454.400,- Ft rendkívüli vissza nem térítendő támogatásban 
részesüljön. 
 

2. A Képviselő-testület továbbá a Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület 
számára bruttó 150.900,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyesület 
üzemeltetésében lévő tekecsarnok 1-es pályája számláló paneljének javítására, 
illetve 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a tekecsarnok fűtésével 
járó kiadásokra. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 
megkötésére. 
 

Határid ő: 2020. január 31. – a támogatási szerződések aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

 
          Pintér Szilárd  
           polgármester 


