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

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

 
Mivel az uszoda 2018. évi működéséről szóló beszámolót a Képviselő-testület 31/2019. 
(I. 31.) határozatával jóváhagyta, így jelen előterjesztés a másik 3 sportlétesítmény 
működtetésével kapcsolatos költségeket és bevételeket mutatja be. 
 
Mindegyik sportlétesítmény esetében a közüzemi költségek, valamint a Szuhay 
Sportcentrum és a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep tekintetében a munkavállalók bér- és 
járulékköltségei, továbbá a sportpályák karbantartásával, az ingatlanokat érintő 
beruházásokkal járó költségek is az önkormányzatot terhelik. 
 
1. Üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások: 
 
Szuhay Sportcentrum és Dombóvári Ifjúsági Sporttelep:   25.000.000 Ft 

- dologi kiadások  (üzemanyag fűnyíró gépekbe, takarítószerek, 
karbantartáshoz eszközök és anyagköltség, karbantartási szolgáltatási 
költség)     

- Közüzemi díjak (víz, villany, gázfűtés, szemétszállítás, internetdíj)  
 

Személyi bérek és járulékok (7 fő)     10.236.001 Ft 
- munkabérek       7.356.587 Ft 
- járulékok         2.879.414 Ft 

 
Mándi Imre Ökölvívó terem      2.500.000 Ft 

- dologi kiadások        
- Közüzemi díjak (víz, villany, gázfűtés)  

 
Összesen:         37.736.001 Ft 

 
2. Beruházási költségek a Szuhay Sportcentrumban: 

- kisteremben nyílászáró csere (5 db)    694.000 Ft 
- szauna felújítás (új szaunakályha beszerzése)  457.200 Ft 
- center pálya megvilágítása reflektorokkal   1.041.400 Ft 
- fűtésrendszer korszerűsítése     665.714 Ft 
- lelátó bővítése       447.453 Ft 

 
Összesen:        3.305.767 Ft 

 



3. TAO forrás lehívásához szükséges önrész biztosítása 
- Dombóvári Focisuli Egyesület számára   545.400 Ft 

a) mosógép és szárítógép vásárlása   240.000 Ft 
b) pályakarbantartó eszközök beszerzése  305.400 Ft 

- Dombóvári Futball Club     497.934 Ft 
a) fűnyíró traktor vásárlás   300.000 Ft 
b) öltözői bútor beszerzése   197.934 Ft 

- Mobil lelátó beszerzéséhez önrész    1 066 800 Ft 
 
Összesen:       2.110.134 Ft 

 
4. A létesítmény bérbeadásából származó bevételek:   7.145.247 Ft 

- Tamási Tankerületi Központ     
- egyéb rendezvényszervezéshez kapcsolódó bevételek   

     
Összességében elmondható, hogy Dombóvár Város Önkormányzata 2018-ban is 
jelentős forrást biztosított sportcélú létesítményei működtetésére és fejlesztésére. Ebből 
is látszik, hogy az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a sportegyesületek 
támogatását, a szabadidő hasznos eltöltésére lehetőséget biztosító létesítmények 
fejlesztését, ezáltal Dombóvár lakosságának egészségmegőrzését. A tavalyi évben 
összesen 43.151.902 Ft-ot költött az önkormányzat a városi sportélet támogatására 
a sportegyesületek számára biztosított támogatáson kívül. Amennyiben a 
26.500.000 Ft sportszervezeti támogatást is hozzávesszük, akkor az összeg 69.651.902 
Ft. 
 
Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények 2018. évi üzemeltetési 

kiadásairól és bevételeiről szóló tájékoztatóról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati 
tulajdonú sportlétesítmények - Szuhay Sportcentrum, Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, 
valamint a Mándi Imre Ökölvívó terem - 2018. évi üzemeltetési kiadásairól és 
bevételeiről szóló tájékoztatót. 
 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

 


