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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt időszakban két szervezet is jelezte irányomba az önkormányzatunk 
fenntartásában működő sportlétesítmények iránti használat igényét. 
 
Az egyik szervezet a MÁV Magyar Államvasutak Pécsi Pályavasúti Területi 
Igazgatóságának Dombóvári Forgalmi Csomóponti Főnöksége, melynek 
képviseletében Tóth Tamás főnökségvezető keresett fel. A dombóvári vasutasok 
futballcsapata 2019. szeptember 21-én a horvátországi Pleternica település öregfiúk 
csapatát látja vendégül Dombóváron egy barátságos mérkőzésre, melyhez a Katona 
József utcai Dombóvári Ifjúsági Sporttelep (kiszolgáló létesítményekkel) térítésmentes 
használatának biztosítását kérvényezték. A MÁV képviselői előzetesen egyeztettek a 
létesítményt használó Dombóvári Focisuli Egyesülettel is, akik támogatták a vasutasok 
kezdeményezését és jelezték, hogy a megadott időpontban mérkőzéseik a jelzett 
pályán nincsenek, valamint az általuk használt öltözőket is biztosítják a program 
idejére. 
 
A másik megkeresés a Döbrököz Községi Sportegyesülettől érkezett, melynek felnőtt 
csapata a Megye III. Nyugati csoportjában játszik. Az egyesület tájékoztatása szerint a 
település futballpályája felújításra kerül, így az őszi bajnoki szezonban – mely 2019. 
augusztus 31. napján kezdőik – a csapat a hazai mérkőzéseit a Katonai József utcai 
Dombóvári Ifjúsági Sporttelep pályáján szeretné lejátszani, melyhez a képviselő-
testület hozzájárulását kérik. 
 
A mérkőzéseik dombóvári időpontjai az alábbiak lennének: 

- 2019. augusztus 31. 
- 2019. szeptember 21. 
- 2019. október 5. 
- 2019. október 19. 
- 2019. november 2. 

 
Javaslom, hogy a fenti időpontokban a képviselő-testület egy jelképes – 5000,- 
Ft/mérkőzés – használati díjat állapítson meg a Döbröközi KSE számára. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények használatba adásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a MÁV 

Magyar Államvasutak Pécsi Pályavasúti Területi Igazgatóságának Dombóvári 
Forgalmi Csomóponti Főnöksége számára 2019. szeptember 21-én a Katona 
József utca 28. szám alatti Dombóvári Ifjúsági Sporttelep megnevezésű 
sportlétesítmény térítésmentes használatát a horvátországi Pleternica 
településsel lebonyolításra kerülő öregfiúk barátságos mérkőzés céljából. 



 
2. A Képviselő-testület a Döbrököz KSE Megye III. Nyugati csoportjában játszó 

futballcsapata számára a hazai mérkőzéseinek lebonyolítása céljából 2019. 
augusztus 31-től 2019. november 2-ig, összesen 5 alkalommal biztosítja a 
Dombóvári Ifjúsági Sporttelep pályáját 5000,- Ft/mérkőzés díjtétel fizetése 
mellett. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
aláírására. 

 
Határid ő: 2019. augusztus 30. – bérleti szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
        Szabó Loránd 
        polgármester 
 
 


