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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának a sportról szóló 5/2016. (I. 29.) számú
önkormányzati rendeletének 5. § (1) bekezdés e) pontja értelmében sporttámogatásban
részesülhetnek azok a vállalkozások, melyek sporttal kapcsolatos szolgáltatást
biztosítanak Dombóvár területén.
A támogatás célja, hogy a városban működő sportszervezetek és egyesületek
támogatásán kívül azok a sporttal és egészségmegőrzéssel foglalkozó vállalkozások is
támogatásban részesüljenek, melyek megteremtik a szabadidő hasznos eltöltésének
feltételeit, közreműködnek a szabadidős, a gyermek- és az ifjúsági, illetve a tömeges
részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításában, valamint a sport
népszerűsítésében, az egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenység
szervezésében.
A Képviselő-testület 100/2017 (II.23.) Kt. határozatával elfogadta a város 2017. évi
egészségfejlesztési programját. Az egészségfejlesztési célkitűzések meghatározásánál
arra törekedett az önkormányzat, hogy aktív résztvevője legyen a dombóvári lakosság
szemléletformálásának, s ahol képes, ott közvetlenül vagy közvetetten elősegítse az
egészségesebb környezet kialakítását, a lakosság egészségesebb életmódjának,
egészségi állapotának javítását, melyben a sportcélú vállalkozások kiemelkedő
szerepet játszanak.
A fentiek okán a tavalyi évhez hasonlóan idén is javaslom pályázati felhívás kiírását a
sportcélú vállalkozások támogatása céljából.
A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulás.
A támogatható pályázatok száma: max. 3 db
A pályázat benyújtási határideje és módja: 2017. június 12.
A beérkezett pályázatok során a Humán Bizottság által támogatásra javasolt
vállalkozás támogatásáról a Képviselő-testület dönt.
A támogatás mértéke: 1.000.000 Ft
Támogatható tevékenységek:
- a sportszolgáltatást biztosító ingatlan közüzemi költségeinek finanszírozása,
eszközbeszerzés
- a sportszolgáltatást biztosító ingatlan működtetése és üzemeltetése során
alkalmazott munkavállalók bér- és járulékköltsége
Támogatásban részesíthetők köre:
- a sportszolgáltatást nyújtó ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlan bérlője
- olyan ingatlan támogatására igényelhető támogatás, mely a szolgáltatói
tevékenységét Dombóváron végzi
Kérem Képviselőtársaimat a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat
a sportszolgáltatást biztosító vállalkozások támogatásáról
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
a
sportszolgáltatást biztosító vállalkozások pénzügyi támogatására pályázati felhívás és
adatlap megjelentetését a mellékelt szerinti tartalommal.
Határidő: 2017. május 30. - pályázati felhívás és adatlap a város honlapján történő
megjelentetésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Szabó Loránd
polgármester

