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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata négy sportlétesítmény működtetését és 
üzemeltetését látja el közvetlenül, melyek a következők:  

 Szuhay Sportcentrum (Földvár utca 18.) 
 Farkas Attila Uszoda (Katona József u. 28.)  
 Dombóvári Ifjúsági Sporttelep (Katona József utca 37.) 
 Mándi Imre Ökölvívó Terem (Kinizsi utca 37.) 

 
A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep és a Mándi Imre Ökölvívó Terem esetében a 
Képviselő-testület már hozott döntést a létesítmények használatával kapcsolatosan 
(394/2019. (XII. 18.) Kt. határozat), így a jelen előterjesztés ezen sportlétesítmények 
igénybevételi díjainak felülvizsgálatára nem terjed ki. 

 
A Képviselő-testület a januári ülésén fogadta el a Szuhay Sportközpont és a Farkas 
Attila Uszoda tekintetében a foglalkoztatási jogviszonyban állók cafetéria juttatásának 
keretösszegét (8/2020. (I. 31.) Kt. határozat), illetve a 28/2020. (I. 31.) Kt. 
határozatában elfogadta az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények 
üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló beszámolót, és elrendelte az 
igénybevételi díjak felülvizsgálatát.  
 
A Farkas Attila Uszoda és a Szuhay Sportcentrum esetében az árak a 2019. évben 
a következőképpen alakultak: 
 
Farkas Attila Uszoda: 

 
 Szabadúszó jegy:    750 Ft 
 Dombóvár kártyás jegy:   50 Ft 
 10 év alatti gyerek:    500 Ft 
 Bérlet (10 alkalmas):   5.850 Ft 
 Szauna jegy:     1.100 Ft 

 
Szuhay Sportcentrum: 
 

 Kosárlabda csarnok:   
o Sportcélú rendezvény esetén: 4.600 Ft/ óra  
o Nem sportcélú rendezvény  

esetén (koncert, disco stb.)  
 Bérleti díja:    115.000 Ft/ alkalom  
 Csarnok borítás díja +  

szakhatósági díjak   20.000 Ft/alkalom 
(amennyiben a rendezvény  
jellege megkívánja)  

 Büfé üzemeltetés  10.000 Ft/alkalom 
 Kis méretű kosárlabda csarnok: 



o Sportcélú rendezvény esetén: 2.875 Ft/ óra  
o Nem sportcélú rendezvény  

esetén (koncert, disco stb.)  
 Bérleti díja:    34.500 Ft/ alkalom  
 Szakhatósági díjak   20.000 Ft/alkalom 

(amennyiben a rendezvény  
jellege megkívánja)  

 Büfé üzemeltetés  10.000 Ft/alkalom 
 Kültéri futball pályák:    3.450 Ft/ óra 
 Kültéri műfüves futballpálya:  6.000 Ft/ óra 
 Egykori Sport-büfé:    2.000 Ft/ óra, vagy 15.000 Ft/nap 

 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat korlátozott anyagi forrásokkal rendelkezik, 
szükségszerű a Farkas Attila Uszoda esetén a belépőjegyárak, a Szuhay Sportcentrum 
esetében pedig a bérleti díjak emelése. 

 
Kérem Képviselő-társaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását! 

 
Határozati javaslat 

az önkormányzati sportlétesítmények igénybevételi díjának felülvizsgálatáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkas Attila Uszoda 
2020. március 1-jétől érvényes belépőjegy árait a következők szerint állapítja meg 
(tárgyi adómentes összegben meghatározva): 

 
 Szabadúszó belépőjegy:   750 Ft/ fő/ óra 
 Dombóvár kártyás jegy:   375 Ft/ fő/ óra 
 Gyerek, Diák, Nyugdíjas:   500 Ft/ fő/ óra 
 Bérlet (10 alkalmas):   5.850 Ft/ fő 
 Szauna jegy:     1.100 Ft/ fő/ óra 

 
2. A Képviselő-testület a Farkas Attila Uszodában az úszósávok igénybevételét bruttó 

3000 Ft/óra, a teljes uszoda igénybevételét 12.000 Ft/óra összegben állapítja meg 
változatlanul. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pont díjak 
alkalmazásával kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, az 
uszoda házirendjének és használati szabályainak aktualizálására. 
 

4. A Képviselő-testület a Szuhay Sportcentrum 2020. március 1-jétől érvényes bérleti 
díjait a következők szerint állapítja meg (tárgyi adómentes összegben 
meghatározva): 

 
 Kosárlabda csarnok:   

o Sportcélú rendezvény esetén: 4.600 Ft/ óra  



o Nem sportcélú rendezvény  
esetén (koncert, disco stb.)  

 Bérleti díja:    140.000 Ft/ alkalom  
 Csarnok borítás díja +  

szakhatósági díjak   20.000 Ft/alkalom 
(amennyiben a rendezvény  
jellege megkívánja)  

 Büfé üzemeltetés  10.000 Ft/alkalom 

 Kis méretű kosárlabda csarnok: 
o Sportcélú rendezvény esetén: 2.875 Ft/ óra  
o Nem sportcélú rendezvény  

esetén (koncert, disco stb.)  
 Bérleti díja:    40.000 Ft/ alkalom  
 Szakhatósági díjak   20.000 Ft/alkalom 

(amennyiben a rendezvény  
jellege megkívánja)  

 Büfé üzemeltetés  10.000 Ft/alkalom 
 Kültéri futballpályák:    3.450 Ft/ óra 
 Kültéri műfüves futballpálya:  6.000 Ft/ óra 
 Egykori Sport-büfé:    2.000 Ft/ óra, vagy 15.000 Ft/nap 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. pont szerinti díjak 

alkalmazásával kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, valamint 
felkéri a Sportközpont házirendjének és használati szabályainak aktualizálására. 

 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
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