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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A dombóvári sportegyesületek támogatása mindig is kiemelkedő szerepet kapott a város 
életében, az önkormányzat lehetőségeihez mérten természetbeni (létesítmény 
térítésmentes használatával) és pénzbeli hozzájárulásával támogatja az egyesületek 
működését. 
 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében összesen 93.047.562,- Ft összeg került 
különböző soron elkülönítésre az élősport támogatása céljából, melyből 10.236.001,- 
Ft a sportlétesítményekben dolgozók bér- és járulékköltsége, 27.500.000,- Ft a három 
sportlétesítmény (Szuhay Sportcentrum, Dombóvári Ifjúsági Sporttelep és Mándl Imre 
Ökölvívó terem) működtetési és üzemeltetési költsége. A sportszervezetek 
működésének és tevékenységének támogatására a tavalyi évben 26.500.000,- Ft került 
kifizetésre a sportkeret terhére, továbbá a két úszó egyesület számára az önkormányzat 
bruttó 50 Ft/fő/óra kedvezményes belépő díjjal biztosítja a Farkas Attila Uszoda 
használatát. Ezenkívül az önkormányzat további elkülönített forrást biztosított a 
fejlesztési célú beruházásokra (5.084.397,-Ft), a TAO-s fejlesztésekhez önerő 
biztosítására (1.043.334,-Ft). A Farkas Attila Uszoda működtetése pedig a tavalyi évben 
bruttó 18.598.000 Ft volt, melyből 4.112.830 Ft volt az ott dolgozók bér- és 
járulékköltsége 2018. május 1-től számítva. 
 
Az idei évben 15 sportszervezettől érkezett be támogatási igény 39.858.400,- Ft 
összegben. A 2019. évi sportkeret felosztása során figyelembe vettük a sportszervezetek 
2018. évi pénzügyi beszámolóját és a támogatás felhasználását, a különböző határidők 
betartását, az egyesületek tavalyi támogatásának mértékét, versenyzőik 
eredményességét.  
 
Az egyesületek által benyújtott támogatási igényeket és a javasolt támogatást az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
 

 
Szervezet hivatalos neve 

2018-ben 
elnyert 

támogatás 

2019-ban 
igényelt 

támogatás 

2019-ban javasolt 
támogatás 

1. Aerobik és Szabadidős 
Egyesület 

200.000 Ft 0 Ft 0 Ft 

2. Dombóvár 2004 Sakk 
Egyesület 

250.000 Ft 0 Ft 0 Ft 

3. Dombóvári Boxklub 1.000.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft 
4. Dombóvári Floorball 

Egyesület 
400.000 Ft 510.000 Ft 450.000 Ft 

5. 
Dombóvári Focisuli 
Egyesület 

1.150.000 Ft 
(szerződés 

aláírásra nem 
került sor) 

1.500.000 Ft 630.000 Ft 

6. Dombóvári Futball Club 13.000.000 Ft 13.000.000 Ft 13.000.000 Ft 
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7. Dombóvári Hangulat 
Szabadidő SE 

250.000 Ft 580.000 Ft 300.000 Ft 

8. Dombóvári Judo Klub 400.000 Ft 600.000 Ft 500.000 Ft 
9. Dombóvári Karatesuli 

Egyesület 
1.500.000 Ft 3.000.000 Ft 1.800.000 Ft 

10. Dombóvári Kosárlabda 
Suli KHE 

3.500.000 Ft 6.000.000 Ft 4.000.000 Ft 

11. Dombóvári Labdarúgó 
Klub 

0 Ft 500.000 Ft 400.000 Ft 

12. Dombóvári Spartacus 
Szövetkezeti 
Sportegyesület 

500.000 Ft 
 

1.868.400 Ft 600.000 Ft 

13. 

Dombóvári Sportiskola 
Egyesület 

500.000 Ft 
+50.000Ft 

sportprogram 
szervezésére 

lakosság számára 

5.000.000 Ft 0 Ft 

14. 

Dombóvári Úszó 
Egyesület 

500.000 Ft 
+50.000Ft 

sportprogram 
szervezésére 

lakosság számára 

1.000.000 Ft 0 Ft 

15. Dombóvári Vasutas 
Atlétikai és Szabadidő 
Egyesület 

4.400.000 Ft 5.000.000 Ft 5.000.000 Ft 

16. Futóegerek Futó- és 
Szabadidős Sportegyesület 

0 Ft 300.000 Ft 0 Ft 

17. Jumpers Dombóvári 
Kötélugró Sportegyesület 

0 Ft 500.000 Ft 0 Ft 

 Összesen: 26.500.000 Ft 39.858.400 Ft  27.180.000 Ft 
 
A város 2019. évi költségvetésében a sporttámogatási keret 28.500.000 Ft-ban került 
megállapításra, melyet szintén jelen ülés keretében tárgyal a Képviselő-testület. 
 
A Dombóvári Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó Egyesület számára 
mindaddig, amíg a két egyesület egyesülésének elviekben történő kimondása nem 
történik meg, nem javaslok működési költségeikhez történő hozzájárulásként 
támogatást biztosítani. A Farkas Attila Uszoda uszodahasználati költségei tekintetében 
javaslom továbbra is az 50 Ft/fő/óra kedvezményes belépőjegyárat biztosítani.  
 
A Dombóvári Focisuli Egyesület számára a táblázatban megjelölt támogatási összeg 
(630.000 Ft) a 2015. évi sporttámogatásból visszatartott 250.000 Ft, valamint a 2017. 
évben megítélt támogatási összegből ki nem fizetett 287.499 Ft (összesen 537.499 Ft) 
késedelmi kamatokkal növelt összegét jelenti. Ezen felül mindaddig, amíg az 
egyesületben nem történik tisztújítás, a korábbi szabálytalansági eljárások miatt nem 
javaslok támogatást biztosítani. 
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A Futóegerek Futó- és Szabadidős Sportegyesület a Dombóvári HACS Egyesület által 
meghirdetett helyi felhívásra is pályázott. Támogatási kérelméről a helyi bíráló bizottság 
2019. február 22-i ülésén döntött, és támogatásáról biztosította. Mivel a sporttámogatási 
keretből is jórészt ugyanazon programok megvalósítását tervezte, így nem indokolt a 
sportkeretből részére támogatást nyújtani. 
 
A Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület egy újonnan alakult sportszervezete, a 
birosag.hu szerint 2019. február 13-án került bejegyzésre a szervezet. Számára 
természetbeni juttatásként javaslom a Szuhay Sportcentrum térítésmentes használatát 
biztosítani. 
 
A 412/2018. (XII. 20.) Kt. határozat alapján az alábbi sportszervezetek részesültek a 
2019. évi sporttámogatási keret terhére előlegben: 
 

Sportszervezet Megítélt előleg 
Dombóvári Futball Club 2.166.666 Ft 
Dombóvári Spartacus Szövetkezeti SE 83.333 Ft 
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő 
Egyesület 

733.333 Ft 

Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. 583.333 Ft 
Összesen: 3.566.665 Ft 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az anyagi támogatás mellett az Önkormányzat természetbeni 
támogatásban is részesíti az egyesületeket, ugyanis valamennyi sportlétesítményének 
használatát térítésmentesen biztosítja, és mentesíti az egyesületeket a közüzemi terhek 
viselése alól is. Úgy gondolom, mindez a jelenlegi szűkös pénzügyi lehetőségek idején 
szintén jelentős hozzájárulás az egyesületek működéséhez. 
 
A támogatás felhasználása és a beszámolók elkészítése során továbbra is gyakori 
problémák: 

- a pénzügyi beszámoló elfogadásáról az egyesületek egy része nem csatolt 
elnökségi határozatot, 

- az utazási költségek elszámolása több esetben rendkívül magas, és a 
kiküldetési rendelvények adminisztrációja hiányos, 

- magas az elszámolt könyvelési költség bizonyos egyesületeknél, 
- az egyesületek által vállalt rendezvényekről fényképes beszámoló csatolását 

kértük, amely több esetben nem történt meg. 
 
Javaslom, hogy az idei évben is kerüljenek rögzítésre a támogatási szerződésekben az 
alábbi előírások: 

- Sportszervezet pénzügyi beszámolóját – a beszámolót elfogadó elnökségi döntéssel 
együtt – az új pályázati kérelmek kiírása előtt, legkésőbb aktuális év január 31-ig 
köteles leadni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal sportreferensénél. 
Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben nem pályázhat 
sporttámogatás elnyerésére.  

-  elszámolható költségek:  
• versenyeztetési, nevezési díj, versenybírói díj,  
• sportszervásárlás,  
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• sportolók utaztatása, szállásdíja  
• edzői juttatások kifizetése,  
• terembérleti költségek (amennyiben releváns),  
• közüzemi költségek (amennyiben releváns),  
• italfogyasztás és étkezés: a teljes támogatási összeg max. 10%-ig, kifejezetten 

versenyeztetés során felmerülő tételek esetében  
• versenyek szervezése során oklevelek, érmek, serlegek vásárlása 
• könyvelési díj elszámolása a támogatási összeg max. 10%-ig 

 

-  minden esetben rögzíteni kell a költségeknél (utazás, szállás, étkezés, versenyeztetési 
költségek), hogy milyen versenyre történt a támogatás felhasználása (időpont és 
helyszín megjelölésével),  

- megbízási díjak (pl. edzői költségek) esetében mellékelni szükséges a megbízási 
szerződések másolatát, - sportszervásárlás esetében átadás-átvételi bizonylatot kell 
benyújtani, hogy kinek a részére történt a vásárlás, 

- a sporttámogatás odaítélésének további feltétele, hogy az egészséges életmódra való 
ösztönzés jegyében, valamint a város egészségfejlesztési programjával összhangban 
valamennyi sportszervezet a számára megítélt önkormányzati támogatás 5%-át 
évente legalább két alkalommal olyan sportprogramok szervezésére fordítsa, mely 
nemcsak az egyesületi tagokat célozza meg és tagjai részvételével zajlik, hanem 
Dombóvár egész lakossága számára mozgáslehetőséget kínál. A rendezvények nem 
köthetők össze más városi rendezvénnyel, valamint az évi végi pénzügyi beszámoló 
leadásával egyidejűleg egy oldalas összefoglaló leadása is kötelező a szervezett 
programok tapasztalatairól 2 db fotómelléklettel. 
 

Határozati javaslat 
a 2019. évi sporttámogatási keret felosztásáról 

 
1. A Képviselő-testület Dombóvár Város Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetésében a sportszervezetek támogatására elkülönített keretet az alábbiak 
szerint osztja fel: 
 

 
Szervezet hivatalos neve 

2018-ben 
elnyert 

támogatás 

2019-ban 
igényelt 

támogatás 

2019-ban javasolt 
támogatás 

1. Dombóvári Boxklub 1.000.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft 
2. Dombóvári Floorball 

Egyesület 
400.000 Ft 510.000 Ft 450.000 Ft 

3. 
Dombóvári Focisuli 
Egyesület 

1.150.000 Ft 
(szerződés 

aláírásra nem 
került sor) 

1.500.000 Ft 630.000 Ft 

4. Dombóvári Futball Club 13.000.000 Ft 13.000.000 Ft 13.000.000 Ft 
5. Dombóvári Hangulat 

Szabadidő SE 
250.000 Ft 580.000 Ft 300.000 Ft 

6. Dombóvári Judo Klub 400.000 Ft 600.000 Ft 500.000 Ft 
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7. Dombóvári Karatesuli 
Egyesület 

1.500.000 Ft 3.000.000 Ft 1.800.000 Ft 

8. Dombóvári Kosárlabda 
Suli KHE 

3.500.000 Ft 6.000.000 Ft 4.000.000 Ft 

9. Dombóvári Labdarúgó 
Klub 

0 Ft 500.000 Ft 400.000 Ft 

10. Dombóvári Spartacus 
Szövetkezeti 
Sportegyesület 

500.000 Ft 
 

1.868.400 Ft 600.000 Ft 

11. 

Dombóvári Sportiskola 
Egyesület 

500.000 Ft 
+50.000Ft 

sportprogram 
szervezésére 

lakosság számára 

5.000.000 Ft 0 Ft 

12. 

Dombóvári Úszó 
Egyesület 

500.000 Ft 
+50.000Ft 

sportprogram 
szervezésére 

lakosság számára 

1.000.000 Ft 0 Ft 

13. Dombóvári Vasutas 
Atlétikai és Szabadidő 
Egyesület 

4.400.000 Ft 5.000.000 Ft 5.000.000 Ft 

14. Futóegerek Futó- és 
Szabadidős Sportegyesület 

0 Ft 300.000 Ft 0 Ft 

15. Jumpers Dombóvári 
Kötélugró Sportegyesület 

0 Ft 500.000 Ft 0 Ft 

 Összesen: 26.500.000 Ft 39.858.400 Ft  27.180.000 Ft 
 

 
2. A képviselő-testület a sporttámogatás igénylésével, elszámolhatóságával 

kapcsolatban az alábbiak rögzítését írja elő a sportszervezetekkel kötendő 
támogatási szerződések esetében: 
- Sportszervezet pénzügyi beszámolóját – a beszámolót elfogadó elnökségi 

döntéssel együtt – az új pályázati kérelmek kiírása előtt, legkésőbb aktuális 
év január 31-ig köteles leadni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
sportreferensénél. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, abban az 
esetben nem pályázhat sporttámogatás elnyerésére.  

-  Elszámolható költségek:  
• versenyeztetési, nevezési díj, versenybírói díj,  
•  sportszervásárlás,  
• sportolók utaztatása, szállásdíja, 
• edzői juttatások kifizetése,  
• terembérleti költségek (amennyiben releváns),  
• közüzemi költségek (amennyiben releváns),  
• italfogyasztás és étkezés: a teljes támogatási összeg max. 10%-ig, 

kifejezetten versenyeztetés során felmerülő tételek esetében,  
• versenyek szervezése során oklevelek, érmek, serlegek vásárlása, 
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• könyvelési díj elszámolása a támogatási összeg max. 10%-ig. 
- minden esetben rögzíteni kell a költségeknél, (utazás, szállás, étkezés, 

versenyeztetési költségek) hogy milyen versenyre történt a támogatás 
felhasználása (időpont és helyszín megjelölésével),  

- megbízási díjak (pl. edzői költségek) esetében mellékelni szükséges a 
megbízási szerződések másolatát, - sportszervásárlás esetében átadás-átvételi 
bizonylatot kell benyújtani, hogy kinek a részére történt a vásárlás, 

- a sporttámogatás odaítélésének további feltétele, hogy az egészséges 
életmódra való ösztönzés jegyében, valamint a város egészségfejlesztési 
programjával összhangban valamennyi sportszervezet a számára megítélt 
önkormányzati támogatás 5%-át évente legalább két alkalommal olyan 
sportprogramok szervezésére fordítsa, mely nemcsak az egyesületi tagokat 
célozza meg és tagjai részvételével zajlik, hanem Dombóvár egész lakossága 
számára mozgáslehetőséget kínál. A rendezvények nem köthetők össze más 
városi rendezvénnyel, valamint az évi végi pénzügyi beszámoló leadásával 
egyidejűleg egy oldalas összefoglaló leadása is kötelező a szervezett 
programok tapasztalatairól 2 db fotómelléklettel. 

 
3. A Képviselő-testület a Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület számára a 

Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrumban térítésmentes 
létesítmény használatot biztosít 2020. december 31. napjáig. 
 

4. A Képviselő-testület minden dombóvári sportegyesületnek és sporttal 
kapcsolatos rendezvényt lebonyolító szervezetnek Dombóvár internetes 
honlapján és a 7200 közéleti lapban ingyenes megjelenési felületet biztosít 
sportprogramjaik népszerűsítésére. 
 

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

Határid ő: 2019. március 31. – sporttámogatási szerződések megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

          
Szabó Loránd 
 polgármester 

 


