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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2015 (III.12.), valamint
a 199/2015 (IV.30.) döntése alapján a Dombóvári Futball Club és Dombóvár Város
Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött. A szerződés 5. pontja
értelmében a Katona József utcai sporttelep üzemeltetési feladatainak és a DFC 2015.
január 1. és 2015. március 15. közötti időszakra vonatkozó kiadásainak (544.334 Ft)
önkormányzat részéről történő átvállalásával összefüggésben az Egyesület vállalta,
hogy a felnőtt, valamint ifjúsági csapatának bajnoki mérkőzéseit a DVMSE
sportingatlan center pályáján bonyolítja.
A fentiek megvalósulása érdekében az önkormányzat vállalta, hogy biztosítja a
szükséges infrastrukturális feltételeket. Ehhez kapcsolódóan első lépésként a
Képviselő-testület a 100/2015. (III.12.) határozata 4. pontja értelmében döntött arról,
hogy a DVMSE sportingatlan fejlesztésére fordítandó 2014/2015-ös pályázati
időszakban elnyert látvány-csapatsport támogatáshoz szükséges önrészt - öltözői
bútorok esetében 270.000 Ft, öltözők renoválása esetében 900.000 Ft – finanszírozza.
A sportingatlan fejlesztéséhez ismét lehetőség nyílt további források lehívására. Az
MLSZ „Sporttelephely felújítási program” tao előminősítéses pályázat keretében
lehetőség van arra, hogy a megyék sajátos igényeinek megfelelően az amatőr csapatok
által használt sporttelepek állapota javuljon, ennek eredményeként az amatőr futball
játékos-, szakember- és szurkoló-megtartó és vonzóképessége növekedjen. Jelen
pályázat abban különbözik a TAO-s pályázati rendszertől, hogy egyrészt annak
lebonyolítása megelőzi a TAO-s pályázatok leadási határidejét, másrészt az MLSZ
biztosítja a fejlesztés megvalósításához szükséges vissza nem térítendő támogatás
rendelkezésre állását, nem kell a gazdasági társaságok támogatását keresni a keret
feltöltéséhez. Ezen a pályázaton a Dombóvári Focisuli Egyesület az alábbi
kategóriákban és összegekkel nyert lehetőséget tárgyi eszközberuházásra és felújításra:
- pályaépítés/karbantartás: br. 4.400.000 Ft
- öntöző berendezés beszerzése: br. 500.000 Ft
- vonalzó gép: br. 200.000 Ft
- lelátó felújítása/székek beszerzése: br. 500.000 Ft
Összesen: 5.600.000 Ft
Mint a TAO-s támogatási rendszerben, e pályázat keretében is a támogatás lehívásához
30%-os önrész - 1.680.000 Ft - biztosítására van szükség. Mivel a fent említett
sporttelephely fejlesztési eszközök és beruházások mindegyike fontos lenne a Szuhay
Sportcentrum infrastrukturális fejlesztéséhez, ezért javaslom mind a sportpálya
felújítását célzó intézkedések, mind a tárgyi eszközök beszerzésére szükséges önrészt
a Dombóvári Focisuli Egyesület számára biztosítani.
A pályafelújításra a DFC ajánlatot kért a Premier Pitches Kft.-től, azonban a DVMSE
sportpálya mellett a Katona József utcai sporttelep esetében is számoltak bizonyos
felújításokkal, melyeket az alábbi táblázatok mutatnak:

Szuhay Sportcentrum centerpálya felújítás (nettó költség)
Gyepszellőztetés, filcréteg eltávolítás
Munkadíj
231.000 Ft
Növényvédelem, védekezés a kétszikűek ellen Anyag+munkadíj 231.000 Ft
(permetezés)
Sportpálya erősen betömörödött felszínének Munkadíj
308.000 Ft
lazítása, szellőztetés
Sportpálya felülvetése DLF-angolperje típúsú Anyag+munkadíj 1.078.000 Ft
fűmaggal
Homokszórás és eldolgozás0,5-1 cm vastagságban Munkadíj
308.000 Ft
Homok
Anyag+fuvar
300.000 Ft
Tápanyag utánpótlás
Anyag
192.500 FT
+munkadíj
Összesen:
nettó 2.648.500 Ft (br. 3.363.595
Ft)
DFC székhelyén lévő center és edzőpálya felújítása (nettó költség)
Edzőpálya erősen betömörödött felszínének
Anyag+Munkadíj 462.000 Ft
levegőztetése boronával és hasítékozó géppel
Centerpálya kapuk előtti hibáinak javítása Anyag+munkadíj 100.000 Ft
gyepszőnyeggel
Edzőpálya felszíni süllyedések feltöltéseire vetés DLF- Anyag
53.000 Ft
Angolperje típusú fűmaggal

Gép és adapterek szállítása
Összesen:

Munkadíj
200.000 Ft
nettó 815.000 Ft (br.1.035.050 Ft)

nettó 3.463.500 Ft
Áfa 935.145 Ft
Összesen bruttó 4.398.645 Ft
Az infrastrukturális fejlesztések megtételét az is indokolja, hogy az ősszel induló
bajnokságra az MLSZ-nél kérelmezni kell a pálya hitelesítési eljárásának megindítását,
melyhez a fenti fejlesztések megindítása pozitív tényezőként társul.
Az Önkormányzat általi tárgyi beruházásként javaslom még, hogy kerüljön beszerzése
a DVMSE center pályájára 2 db új labdafogó háló, ugyanis jelenleg az eszköz nem áll
rendelkezésre, viszont bajnoki mérkőzések lebonyolításához szükséges. Ennek piaci
ára 10x10 cm lyukbőség esetén br. 724 Ft/m2. Az MLSZ infrastruktúra szabályzat
alapján 16 m hosszú és 4 méter magas labdafogó háló az előírás, mely alapján 46.336
Ft+Áfa/oldal, összesen 92.672 Ft/2 oldal.
Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
A Szuhay Sportcentrum kültéri pályafejlesztéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szuhay
Sportcentrum kültéri pályafejlesztésére vonatkozó javaslatot, melynek
megvalósítására a MLSZ „Sporttelephely felújítási program” tao
előminősítéses pályázat keretében nyílik lehetőség.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1. pontban nevesített ingatlanon
megvalósuló fejlesztésekhez (pályafelújítás és tárgyi eszközbeszerzés)
Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Focisuli Egyesület részére a
30%-os önrészt az alábbiak szerint biztosítsa:
- pályafelújítás költségei 1.009.078 .- öntöző berendezés 150.000.- vonalzógép 60.000.- lelátó fejlesztése, székek: 150.000.Összesen: 1.369.078 Ft
3. A Képviselő-testület támogatja, hogy a sportpálya felújítási program keretében
a Katona József utcai sporttelepen szükséges pályafelújítások megtörténjenek a
center- és edzőpályán, mely összeghez a 30%-os önrészt – 310.515 Ft - szintén
biztosítja.
4. A Képviselő-testület hozzájárulását adja a DVMSE center pályája esetében 2 db
labdafogó háló beszerzését, melynek várható költsége 100.000 Ft.
5. A Képviselő-testület a 2-4. pontban részletezett sporttelephely fejlesztésekhez a
város 2015.évi költségvetésében a 106. Önkormányzat cím, V. Egyéb működési
célú kiadások alcím, 4. Általános tartalék előirányzat terhére br. 1. 780.000 Ft
forrást különít el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés
tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2015. június 15. – támogatási szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

