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Tisztelt Képviselő-testület!
Minden évben kardinális szerepet tölt be a sporttámogatási keret megállapításánál és
felosztásánál a Dombóvári Farkas Attila Uszodában egyesületi keretek között úszó
sportolók uszodahasználati belépődíjának finanszírozása. Sajnos az elmúlt két évben
az év elején megállapított uszodahasználati keret nem fedte le az év egészét, sőt
mindkét év esetében csupán januártól júniusig tartó időszak belépődíjainak
finanszírozását fedezte, melyet minden esetben az önkormányzatnak kellett
kiegészítenie. A helyzetet tovább nehezítette, hogy 2013 októberében bejegyzésre
került egy új úszó egyesület (Dombóvári Úszó Egyesület), mellyel megindult a harc a
két sportszervezet között a gyerekekért, holott ennek az anyagi fedezetét sem a
Dombóvári Sportiskola Egyesület, sem pedig a Dombóvári Úszó Egyesület nem tudta
biztosítani. Az elmúlt évek uszodahasználati és versenyeztetési támogatása az alábbiak
szerint alakult:
Uszodahasználat
2013
2014
2015. évi
2015. évi javasolt
támogatási
támogatás
keret: 10
keret: 9
igény
millió
millió
Dombóvári
Nem
10 millió Ft
5.514.680 Ft
I.félév: 4 millió Ft
+500.000 Ft
Sportiskola
+942.839 Ft számszerűsítették
+
kiegészítő
Egyesület
kiegészítő
igényüket.
II.félév: 4 millió Ft
támogatás
támogatás
(+2012. évi
(1/3-ad rész)
hátralék
(A versenyeztetési
kifizetésére 6,4
millió Ft 2013.
05.27. szerződés
szerint)

Dombóvári
Úszó
Egyesület

760.000 Ft

Összesen:

17.660.000 Ft

költségekre szánt
támogatást is magába
foglalja!)
3.485.320 Ft

6,5 millió Ft

0 Ft

+760.784 Ft
kiegészítő
támogatás (1/3ad rész)

10.703.623
Ft

8 millió Ft

Versenyeztetés

Dombóvári Sportiskola
Egyesület

Dombóvári Úszó Egyesület

2014-ben
elnyert
támogatás
600. 000 Ft
+200.000 Ft
kiegészítő
támogatás
400.000Ft
+100.000 Ft
kiegészítő
támogatás

2015-ben
igényelt
támogatás
800. 000 Ft

600.000 Ft

Tavaly megpróbáltunk kísérletet tenni arra, hogy a belépődíj rendszer helyett bérleti
díj alapján kerüljön meghatározásra az uszodahasználati költség a két egyesület
esetében. Számos egyeztetőt és megbeszélést tartottunk az egyesület vezetőivel,
valamint a Farkas Attila Uszoda üzemeltetőjével, a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. vezetőségével. Sajnos a jogszabályok nem teszik lehetővé ennek
bevezetését, ugyanis az egy főre eső belépő díjak tekintetében a szolgáltatást igénybe
vevők között nem lehet különbséget tenni, pályabérlet esetében pedig szintén nem lett
volna kedvezőbb a helyzet, ugyanis a piaci árakat kell figyelembe venni. Ebből
kifolyólag a továbbiakban is belépődíjas uszodahasználat működik.
Az elmúlt egy-másfél év tapasztalata alapján bebizonyosodott, hogy a két egyesület
működése jelentős többletkiadással jár, ezért a Képviselő-testület a 470/2014. (XII.18.)
határozata értelmében felkérte a két egyesületet 2013-2014-es pénzügyi gazdálkodásuk
bemutatására, mely ellenőrzést szintén a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
belső ellenőre végzett el több-kevesebb sikerrel. A Dombóvári Sportiskola Egyesület
vezetősége minden szükséges dokumentumot, pénzügyi bizonylatot, számlát a
rendelkezésünkre bocsátott, így teljeskörű vizsgálatot sikerült lebonyolítani. A
Dombóvári Úszó Egyesület ezzel szemben csak részben biztosította a gazdálkodásába
való betekintést, így átfogó képet nem sikerült szereznünk pénzkezeléséről,
működéséről.
Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési helyzetét figyelembe véve úgy
gondolom, hogy az önkormányzat nem engedheti meg és nem is képes két úszó
egyesület fenntartására és finanszírozására, így javaslom, hogy az alábbi indokokat
mérlegelve a Képviselő-testület a Dombóvári Sportiskola Egyesület támogatása
mellett döntsön.
- Hosszú múltra visszatekintő egyesület, mely számos versenysportolót nevelt
Dombóvár számára.
- A Magyar Úszó Szövetség Aranyjelvényes Utánpótlás programjában
kiemelkedő helyen szerepel (44 arany, 46 ezüst és 28 bronz minősítés).
- Országos Bajnokságok összesített pontversenyében 50. helyezés 42 ponttal.
Fontos hangsúlyozni, hogy a MÚSZ által az a sportegyesület részesülhet
támogatásban, mely a legjobb 60 csapat között szerepel. (Jelenleg a
Dombóvári Úszó Egyesület a 60. helyen áll 4 ponttal.)
- Önkormányzattal való együttműködés.
- A Dombóvári Sportiskola Egyesület a Képviselő-testület decemberi döntése
értelmében a 2014. év szeptember-október hónapokra eső uszodahasználati
tartozás 1/3-ad részét (942.839 Ft) 2015. január 31-ig egy összegben
rendezte a Vízmű Kft. felé. (A Dombóvári Úszó Egyesület három havi
részletfizetési megállapodást kötött az 1/3-ad rész (760.784 Ft) kifizetésére,
mely alapján a január hónapra eső összeget az egyesület teljesítette.)
A jelenlegi megosztottság egyik legnagyobb veszélye, hogy a két egyesület egymás
fennmaradását és a MÚSZ támogatását veszélyezteti, mely maga után vonhatja, hogy a
Dombóvári Sportiskola Egyesület a későbbiekben elveszítheti az említett támogatását.
(A Dombóvári Úszó Egyesület nem részesült MÚSZ támogatásban, mivel 2 éves

fennálláshoz köti a szövetség a támogatás biztosítását.) Emellett a Képzési Akadémia
Program és a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” program keretében nyújtott
támogatás feltétele is az, hogy Országos Bajnokságok összesített pontversenyében az
az egyesület az első 60 egyesület közé kerüljön.
Érdemes fontolóra venni a kérdést, hogy mennyiségi vagy minőségi úszásoktatást
szeretnénk Dombóváron. A jelenlegi helyzet nem tartható hosszú távon, az uszoda
infrastrukturális feltételei is behatárolják a lehetőségeket. A sportkoncepcióban pedig
irányelvként szerepel, hogy az egyesületek működésük biztosítása során egyéb külső
bevételeket is szerezzenek, ugyanis az önkormányzat nem fenntartója a
sportszervezeteknek. Véleményem szerint a két egyesület belső ellentétei miatt
kialakult sérelmeket, s az ezáltal megnövekedett többletkiadásokat nem az
önkormányzat feladata orvosolni.
Javaslom, hogy a 2015. évi sportkeretből a fent leírtak ismeretében a Dombóvári
Sportiskola Egyesület uszodahasználati és versenyeztetési költségeire összesen 8
millió forint kerüljön elkülönítésre azzal, hogy ebből az I. félévre 4 millió forint
összeg fordítandó. Azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy a jelenleg megállapított
összeg egész évre szól, az egyesület ennek ismeretében gazdálkodjon és alakítsa
létszámát, valamint a MÚSZ támogatásból uszodahasználatra fordítható összeget is
használja fel ezen kiadási csökkentése érdekében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, támogassa a határozat javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város
Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében a sportszervezetek támogatására
elkülönített keretéből a Dombóvári Sportiskola Egyesület uszodahasználati és
versenyeztetési költségeit összesen 4+4 millió forinttal támogatja.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Sportiskola Egyesület részére az I. félévre 4
millió forintot biztosít, a II. félév esetében a 4 millió forint indikatív jellegű, az
összeg az I. félév költségeinek figyelembevételével változhat.
3. A Képviselő-testület felhívja az Egyesület figyelmét, hogy a részére
megállapított támogatás egész évre szól, gazdálkodását és létszámának
alakítását a rendelkezésére álló összeghez mérten alakítsa.
4. A Képviselő-testület felkéri az Egyesületet, hogy Dombóvár Város
Önkormányzatának támogatása mellett a Magyar Úszó Szövetségtől,
szponzoroktól és egyéb szervezettől származó bevételeit az általuk lehetővé tett
mértékben használja fel uszodahasználati költségei finanszírozására.
A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.

Határidő: 2015. március 15. – sporttámogatási szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

