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Tisztelt Képviselő-testület!
A Szuhay Sportcentrum dombóvári sportszervezetek részére történő térítésmentes
használatát érintő szerződések határideje 2016. december 31-én lejár, ezért indokolt
azok ismételt tárgyalása, meghosszabbítása.
A Képviselő-testület a 433/2014. (XII. 18.) határozata alapján döntött arról, hogy a
Földvár u. 18. szám alatt lévő Szuhay Sportcentrum területén térítésmentes használatot
biztosít több Egyesület számára is. Javaslom, hogy a Képviselő-testület az eddig
díjmentes használatot élvező egyesületek részére sportcélú tevékenységeikhez és
rendezvényeikhez továbbra is biztosítsa az ingyenes használatot. Fontos kiemelni,
hogy az ingatlan esetében a sportegyesületek nemcsak a terembérleti díj fizetése,
hanem a közüzemi költségek alól is mentesülnek, mely jelentős természetbeni
hozzájárulást jelent számukra. Úgy vélem, hogy a sportlétesítmény működtetése és
üzemeltetése a közvetlen önkormányzati irányítás alá kerüléssel biztonságos alapokon
áll. Az ingatlanon a 2016. évben igen jelentős beruházásokat eszközölt az
önkormányzat saját forrásból, vagy TAO-s támogatás bevonásával az önerő
rendelkezésre bocsátásával (élőfüves pálya megépítése, kosárlabdacsarnok
parkettájának cseréje, kosárcsarnok és a kisterem tetőzetének felújítása,
eszközbeszerzések). A fentiek alapján indokoltnak látom, hogy az önkormányzat ismét
két évben állapítsa meg a térítésmentes létesítményhasználatot az alábbi egyesületek
részére:
- Dombóvári Kosárlabda Suli Khe.
- Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület
- Dombóvári Karatesuli Khe.
- Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület
- Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület
- Cyklon Ikigaidó SE Dombóvár
- Dombóvári Asztalitenisz Club Khe.
- Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület
- Dombóvári Futball Club
Az elmúlt két évhez viszonyítva annyi változás történt a térítésmentes használatra
javasolt egyesületek körében, hogy az IMGTS Egyesület a korábbi döntés óta nem
került bejegyzésre, ezért nem indokolt a használat, a Dombóvári Futball Club esetében
pedig a korábbi testületi döntések alapján javaslom az ingyenes használat megítélését.
Kérem Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
Szuhay Sportcentrum térítésmentes használatának biztosítása
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár 1890.
hrsz-ú, természetben Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt lévő Szuhay
Sportcentrum területén térítésmentes használatot biztosít 2018. december 31-ig
terjedő határidővel az alábbi Egyesületek részére:

- Dombóvári Focisuli Egyesület
- Dombóvári Kosárlabda Suli Khe.
- Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület
- Dombóvári Karatesuli Khe.
- Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület
- Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület
- Cyklon Ikigaidó SE Dombóvár
- Dombóvári Asztalitenisz Club Khe.
- Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület
-Dombóvári Futball Club
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az egyesületek használatba
adási szerződéseinek megkötésére.
Határidő: 2017. január 31. – használatba adási szerződések megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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