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A Földvár utcában található Szuhay Sportcentrum kihasználtsága jónak mondható. A
kosárlabda szezonban (augusztus – május) mindennaposak az edzések a kezdő
korosztálytól az NB II.-s korosztályig. Az NB II.-s korosztálynak átlagban havi kettő
mérkőzése van hazai pályán. Ezen kívül számos mérkőzés van kenguru, serdülő, kadett,
és junior korosztályban is. A létesítmény az idei évben is többször volt otthona U14-s
kosárlabda tornának. Emellett havonta legalább egy alkalommal megrendezésre kerül a
Dombóvári Városi Amatőr kosárlabda bajnokság, illetve szezononként a Regionális
Kosárlabda bajnokság egy- egy fordulójára is sor kerül idehaza.
A létesítményt használó két Karate egyesület heti egy-egy alkalommal edz a
csarnokban, illetve többször rendeznek itt övvizsgákat, versenyeket is.
A Dombóvári Asztalitenisz Egyesület regionális versenyeket szervez a csarnokban
évente két- három alkalommal.
A Dombóvári Futball Club a téli felkészülési időben hetente két alkalommal használja
a termet.
A létesítményt használók sorát bővítik még a szép számú amatőr sportolni vágyók, kettő
amatőr kosárlabda csapat heti egy - egy alkalommal, teniszesek heti két alkalommal.
Az Apáczai Csere János Szakközépiskola testnevelés óráinak szeptembertől júniusig, a
tanév végéig szintén az intézmény ad helyet hétfőtől – péntekig, délelőtt és délután is.
A József Attila Általános Iskola tanulói pedig heti négy nap töltik a létesítményben a
testnevelés óráikat.
Mindezek alapján a kosárlabdacsarnok kihasználtsági mutatója szinte 100%.
A csarnok építése, valamint villamos kivitelezése óta eltelt több mint 30 év, emellett a
világítótestek a fűtőtestek közelében lettek elhelyezve, ezáltal már elhasználódtak, a
foglalatok szétporlanak. A kosárlabda szabályzatban előírt maximális fényerőnek mára
már csak töredékét képes sugározni a jelenlegi világító berendezés.
Félő, hogy a jó szerepelés és a szép eredmények ellenére, hamarosan nem játszhatnak
hazai pályán meccset a sportolók, mivel mára már a minimálisan szükséges fényerő
sincs meg a csarnokban, ezért úgy gondolom, hogy a világítás korszerűsítése a fent
említett teremben elengedhetetlen.
A Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület a 2018/2019. támogatási évben
Dombóvár Város Önkormányzatának egyetértésével pályázatot nyújt be támogatásra a
Magyar Országos Kosárlabda Szövetséghez, melynek célja a Szuhay Sportcentrum
csarnok világításának korszerűsítése. A beruházás költsége előzetes, informatív
árajánlat alapján 21.528.212,-Ft + áfa, melyből az önrész 6.458.462,-Ft + áfa (30%). Az
Egyesület az önrészen felüli 15.069.750,-Ft + áfa összeget TAO-s felajánlásból
biztosítaná, azonban az önrészt önkormányzatunk nélkül nem képes finanszírozni.
Javaslom, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a 6.458.462,-Ft + áfa önrészt a 2019.
évi költségvetés terhére biztosítsa az Egyesület számára.
A 2016-os évben hasonlóan zajlott le a Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnok
parkettájának a teljes cseréje.

Mivel önkormányzati tulajdonú sportlétesítményről van szó, ezért javaslom, hogy a
beruházás kivitelezése önkormányzati felügyelet mellett történjen. Egyeztettem erről az
Egyesület elnökével, Czétány Lászlóval is, mely tárgyalás során abban állapodtunk meg,
hogy a beruházás műszaki tartalmának jóváhagyásáért a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodája felel, valamint a kivitelezés során az
iroda műszaki szakemberei ellenőrzik a beruházás végrehajtását.
A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
a Szuhay Sportcentrum csarnok világítása korszerűsítésének támogatásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület beruházási szándékát,
melynek helyszíne a 7200 Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt található Szuhay
Sportcentrum kosárlabdacsarnoka. A beruházás tárgya a csarnok világítás teljes
felújítása, új eszközök felszerelésével, telepítésével és beüzemelésével,
amelynek önerő nélküli pénzügyi fedezetét az egyesület TAO támogatásból
kívánja biztosítani.
2. A Képviselő-testület a kosárlabdacsarnok világításának korszerűsítéséhez
szükséges önerőhöz legfeljebb 6.458.462,-Ft + áfa keretösszeget biztosít az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egyesülettel kötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2018. december 31. – együttműködési megállapodás aláírására
2019. július 31. – kosárlabdacsarnok világításának felújítására
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