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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának a sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati
rendeletének 5. § (1) bekezdés e) pontja értelmében sporttámogatásban részesülhetnek
azok a gazdasági társaságok, 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 gazdasági
társaságok 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 támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulás.
A támogatható pályázatok száma: maximum 3 db
A pályázat benyújtási határideje és módja: a később kidolgozásra kerülő pályázati
felhívás tartalmazza.
A beérkezett pályázatok során a Humán Bizottság által javasolt gazdasági társaság
támogatásáról a Képviselő-testület dönt.
A támogatás mértéke: 1.000.000 Ft
Támogatható tevékenységek:
- a sportszolgáltatást biztosító ingatlan közüzemi költségeinek finanszírozása,
- a sportszolgáltatást biztosító ingatlan működtetése és üzemeltetése során
alkalmazott munkavállalók bértámogatása.
Támogatásban részesíthetők köre:
- a sportszolgáltatást nyújtó ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlan bérlője,
- olyan ingatlan támogatására igényelhető támogatás, mely a szolgáltatói
tevékenységét Dombóváron végzi
Javaslom, hogy a pályázati felhívás és az adatlap részletes kidolgozására, és annak
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája felé jóváhagyás
céljából felterjesztésére a Képviselő-testület adjon felhatalmazást számomra.
Határozati javaslat
Sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok támogatásáról
1. Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
sportszolgáltatást biztosító gazdasági társaságok pénzügyi támogatására
pályázati felhívás megjelentetését az NFM Támogatásokat Vizsgáló Irodája
jóváhagyását követően.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti felhívás
és a hozzá kapcsolódó pályázati adatlap részletes tartalmának kidolgozásával és
jóváhagyásával.
3. A Képviselő-testület a pályázati felhívásban megjelentetésre kerülő
forráskeretet 1.000.000 forintban állapítja meg a város 2016. évi költségvetésében a megjelölt általános céltartalék terhére.
Határidő: 2016. június 30. - pályázati felhívás és adatlap elkészítésére és a
Támogatásokat Vizsgáló Irodához történő elküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

