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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2019. január végén támogatási kérelmet nyújtott be a 
Dombóvári HACS Egyesület „Közösségi célú rendezvények, programsorozatok, 
szemléletformálási programok, klubfoglalkozások megvalósítása a dombóvári helyi 
közösség számára” c. felhívására. A civil szervezet 2019. április 8-án kiadta a 
támogatói nyilatkozatot a Kft. pályázatára vonatkozóan, jelenleg az Irányító Hatóság 
jóváhagyására vár a társaság.  
 
Ahhoz, hogy a 14.200.000,- Ft költségű pályázatban feltüntetett rendezvényeik ne 
torlódjanak össze és a vállalt indikátorokat is teljesíteni tudja az Nkft., a programok 
január vége óta már zajlanak a könyvtárban és a művelődési házban egyaránt. A 
támogatási kérelem elbírálását követően a társaság 25% előleg lehívására lesz jogosult, 
melyre várhatóan szeptembernél előbb nem számíthatnak. A Tinódi Ház NKft. 
ügyvezetője ezért azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy az átmeneti pénzügyi 
nehézségeik áthidalása érdekében az önkormányzat a társaság részére nyújtson 5 
millió forint tagi kölcsönt. 
 
Az NKft. likviditási nehézségei mellett a másik aktuális probléma a Tinódi Ház 
klímarendszerének állapota. Az elmúlt hónapokban a Kiss Épületgépész Kft. 6 
alkalommal járt a helyszínen. Átmosták a hálózatot, megtörtént a folyadékhűtő 
rendszer nyomáspróbája és a mindehhez szükséges kisebb alkatrészeket is cserélték. 
Az eddig felmerült költség 709 310 Ft + áfa, amelynek finanszírozására tulajdonosi 
támogatást kért az ügyvezető. A társaság tájékoztatása szerint a rendszer felélesztése 
további költségeket jelent majd a jövőben. A szakemberek az elmúlt napokban is 
dolgoztak rajta. Az már most látszik, hogy több hőcserélő és szivattyú is elfagyott. 
Emellett kb. 1,5-2 millió forint a hálózat glikollal való feltöltése. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 

Határozati javaslat 
a Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön igényléséről és a Tinódi Ház 

klímarendszerének felújításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Tinódi Ház 
Nonprofit Kft. részére 5 millió forint kamatmentes tagi kölcsön biztosítását 2019. 
december 31-ig a HACS pályázat keretében megvalósuló rendezvényeinek 
finanszírozására. 
 

2. A Képviselő-testület a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek további 709.310,- Ft + áfa  
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a Hunyadi tér 25. szám alatti Tinódi 
Ház klímarendszerének javítására. 
 



3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
kötelezettségvállalások megtételére, és az 1-2. pont szerinti szerződések aláírására. 

 
Határid ő: 2019. június 15. – a szerződések aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
 Szabó Loránd  
 polgármester 
 


