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ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. június 29-i rendes ülésére

Tárgy: Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Tárgyalta: Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Horváth Csaba ügyvezető, Szicília 2005 Kft.
Steinné Kiss Gyöngyi egyéni vállalkozó
Zircher György ügyvezető, Zircher és Társa Kft.
Készítő részéről ellenőrizte:
Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2016. (I.29.) „A sportról”
szóló önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a sportcélú szolgáltatást
nyújtó vállalkozások részére pályázatot írt ki tevékenységük támogatása céljából,
melyre a város 2017. évi költségvetésében 1 millió forint keretösszeget különített el. A
pályázati felhívásra a megadott határidőig összesen 3 támogatási kérelem érkezett,
melyek a következők:
Támogatást igénylő neve

Igényelt
támogatás
összege (Ft)
Steinné Kiss Gyöngyi e.v.
368.000 Ft
Szicília 2005 Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.
350.000 Ft
Zircher és Társa Ipari, Kereskedelmi és 500.000 Ft
Szolgáltató Kft.
Összesen:
1.218.000 Ft

Javasolt
támogatás
összege (Ft)
370.000 Ft
350.000 Ft
215.000 Ft
935.000 Ft

Valamennyi pályázó esetében az éves árbevétel több tevékenységből tevődik össze,
melyet az adatlapon bemutatott gazdálkodási adatok is szemléltetnek. A pályázati
adatlapon a támogatást igénylő bemutatta az általa biztosított sportszolgáltatások
típusát, a létesítmény munkarendjét és a sportszolgáltatást igénybe vevők körét. Ezek
mellett számot adott közvetlenül a sporttevékenységből származó bevételekről
(bérleteladás, különböző táplálék kiegészítők árusítása, egészségügyi szolgáltatások
biztosítása) és kiadásokról is (közüzemi költségek, bérleti díjak, bér- és
járulékköltségek).
A vállalkozók által működtetett edzőtermeknek már kialakult vendégköre van, melyet a
biztosított sportszolgáltatások és új edzésmódszerek által igyekeznek bővíteni. Azonban
a létesítmény fenntartásával és működésével járó kiadások emelkedése nagyban
befolyásolják az adott vállalkozás éves gazdálkodását és eredményességét. Éppen ezért
Dombóvár Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek mellett a
sport és a testmozgás fontosságát szintén hirdető vállalkozások tevékenységét is
támogassa és ösztönözze.
Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázat elbírálásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2017. évi
költségvetésében a 106. Önkormányzat cím, V. Egyéb működési célú kiadások
alcím, 2.14. „Sportszolgáltatást nyújtó vállalkozások támogatása” néven
elkülönített keretet az alábbiak szerint osztja fel:

Támogatott vállalkozás
Steinné Kiss Gyöngyi e.v.
Szicília 2005 Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.
Zircher és Társa Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Összesen:

Támogatás összege (Ft)
370.000 Ft
350.000 Ft
215.000 Ft
935.000 Ft

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
tartalmának jóváhagyására és a szerződés aláírására.
Határidő: 2017. július 30. – támogatási szerződések aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Szabó Loránd
polgármester

