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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvári Focisuli Egyesület elnöke megkereséssel élt önkormányzatunk felé egy
infrastrukturális fejlesztés támogatása ügyében. A sportszervezet pályázatot nyújtott be
a Magyar Labdarúgó Szövetséghez látvány-csapatsport támogatás igénylésére,
melynek célja többek között a Szekszárdi Szakképzési Centrum fenntartásában
működő Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnokának
fejlesztése. A tervezett projekt a létesítmény 2 db öltözője és vizesblokkja, valamint a
padlózat felújítását tartalmazza. Előbbi esetében bruttó 5 millió Ft, utóbbi esetében
pedig bruttó 10 millió Ft támogatási igény került benyújtásra.
A költségek meghatározásához informális ajánlat rendelkezésre áll, mely alapján a
következőképpen alakul a tervezett fejlesztés:
2 db öltőző és a hozzájuk tartozó vizesblokk felújítása:
öltözők padlózatának felújítása
fűtésrendszer korszerűsítése
fal- és padlóburkolat, fa- és fém nyílászárók (ajtók) cseréje
új vizes berendezési tárgyak elhelyezése, vízvezeték rendszer
korszerűsítése
Összesen: 3.754.431 Ft+Áfa (bruttó 4.768.127 Ft)
-

Tornacsarnok padlózatának felújítása (meglévő burkolat csiszolása, tisztítása,
új fedőbevonattal történő ellátása, sportpályák felfestése)
Összesen: 7.761.000 Ft+Áfa (bruttó 9.856.470 Ft)

A beruházásról egyeztettem a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatójával,
Ábrahám Norberttel is. Az intézmény képviselői megismerték a beruházás tartalmát és
a tervezett költségeket.
Az MLSZ részéről a pályázat pozitív elbírálásának feltétele, hogy 10 millió Ft értékű
beruházás és/vagy 5 millió Ft értékű felújítás megvalósítását követően az Egyesület
részére a létesítmény fenntartója beruházás esetében 10 éves, míg fejújítás esetében 5
éves határozott időtartamon keresztül térítésmentes létesítmény használatot
biztosítson. Az oktatási intézmény jelenlegi vagyonkezelője, a Szekszárdi Szakképzési
Centrum erre irányuló támogató nyilatkozata rendelkezésre áll, melynek értelmében –
felújításról lévén szó – 5 éves időtartamra térítésmentesen a Dombóvári Focisuli
Egyesület és a Dombóvári Futball Club rendelkezésére bocsátja a sportcsarnokot
tanítási időn kívül, előre egyeztetett időpontokban edzések és labdarúgó bajnokságok
szervezése céljából. (Az előterjesztés mellékleteként csatolásra került a nyilatkozat.)
Az intézménnyel egyeztetésre került az is, hogy a teremhasználati igény éves szinten
milyen időtartamban és hány alkalmat jelent.
A támogatási kérelem elbírálásához szükséges Dombóvár Város Önkormányzatának,
mint az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata is. Továbbá javaslom, hogy a
korábbi látvány-csapatsport támogatások révén megvalósuló beruházáshoz hasonlóan

az önkormányzat ebben az esetben is biztosítsa a fejlesztéshez szükséges 30%-os
önrészt, melynek összege összesen 4.500.000 Ft.
Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tornacsarnokának felújításhoz történő hozzájárulásról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Dombóvári Focisuli Egyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetségnél igényelt
látvány-csapatsport támogatás keretében - a Szekszárdi Szakképzési Centrum,
mint a fejlesztéssel érintett ingatlan vagyonkezelője jóváhagyásával – a
Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Dombóvár, Pannónia út 21. alatti tornacsarnoka padlózatának, valamint 2 db
öltőzőjének és vizesblokkjának felújítása megtörténjen.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a Dombóvári Focisuli Egyesület részére
nyertes pályázat esetén biztosítja a támogatáshoz szükséges 30%-os önrészt,
mely a sportcsarnok padlózatának felújítása esetén 3 millió Ft, az öltözők és
vizesblokk felújítása esetén pedig 1,5 millió Ft, összesen 4,5 millió Ft.
3. A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott támogatás fedezetére az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében forrást különít el.
4. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti pályázat pozitív elbírálása esetére
felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Focisuli Egyesülettel kötendő
támogatási szerződés tartalmának jóváhagyására és a szerződés aláírására,
továbbá a Dombóvári Focisuli Egyesület és a Dombóvári Futball Club
térítésmentes létesítmény használatára vonatkozó háromoldalú megállapodás
megkötésére a Szekszárdi Szakképzési Centrummal és a Dombóvári Focisuli
Egyesülettel.
Határidő: 2016. december 31. – nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés
aláírására
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