20. számú előterjesztés
Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 31-i rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és
bevételeiről, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

Készítette: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata négy sportlétesítmény működtetését végzi
közvetlenül, melyek a következők:
-

Szuhay Sportcentrum (Földvár utca 18.)
Dombóvári Ifjúsági Sporttelep (Katona József utca 37.)
Mándi Imre Ökölvívó terem (Kinizsi utca 37.)
Farkas Attila Uszoda (Szenes Hanna tér 1.)

Kiadások (101.896.272,- Ft)
Mindegyik sportlétesítmény esetében a közüzemi költségek, valamint a Farkas Attila
Uszoda, a Szuhay Sportcentrum és a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep tekintetében pedig
az önkormányzati munkavállalók bér- és járulékköltségei, továbbá a létesítmények
karbantartásával, az ingatlanokat érintő beruházásokkal járó költségek terhelték az
önkormányzatot.
1. A működtetéshez kapcsolódó kiadások:
Szuhay Sportcentrum és Dombóvári Ifjúsági Sporttelep:
- Dologi kiadások (üzemanyag fűnyíró gépekbe, takarítószerek,
karbantartáshoz eszközök és anyagköltség, karbantartási szolgáltatási
költség)
11.006.355,- Ft
- Közüzemi díjak (víz, áram, gázfűtés, szemétszállítás, internetdíj)
11.746.835,- Ft
- Személyi bérek és járulékok (7 fő)
18.490.422,- Ft
bér jellegű kiadások (16.803.996,- Ft)
járulékok
(1.686.426,- Ft)
Összesen: 41.243.612,- Ft
Mándi Imre Ökölvívó terem:
- Közüzemi díjak

Összesen:

Farkas Attila Uszoda:
- Személyi bérek és járulékok (7 fő)
bér jellegű kiadások (10.033.495,- Ft)
járulékok
(1.787.101,- Ft)
-

Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)
Dologi kiadások
Egyéb kiadások (vízvizsgálat, karbantartás, stb.)
Összesen:

3.082.000,- Ft

11.820.596,- Ft

12.712.493,- Ft
16.262.465,- Ft
4.232.106,- Ft
45.027.660,- Ft

2. Beruházási költségek:
-

Farkas Attila Uszoda:
 új épületrészében fűtés kialakítása és egy plusz ajtó beépítése:
919.940,- Ft
 EMMI pályázat öltözők felújítása (padok, öltözőszekrények,
hajszárítók, helyiségek felújítása), startkövek, kerékpártárolók:
11.000.000,- Ft. A támogatást az EMMI megítélte az
önkormányzatnak. Mivel azonban a közterület elnevezése
megváltozott, mely szerepelt a projekt tárgyában, ezért először az
EMMI és a BMSK közötti keretmegállapodás módosítása
szükséges (2020. január), utána küldik ki a támogatási szerződést
a kedvezményezett önkormányzatnak.

-

Szuhay Sportcentrum (beton mobil garázs vásárlása): 410.140,- Ft
Összesen: 12.330.000,- Ft

3. TAO forrás lehívásához szükséges önrész biztosítása:
-

Dombóvári Futball Club

213.000,- Ft

(2 db alumínium kapu, 2 db kapuháló, 2 db kompresszor, 1 db szárítógép, 1 db
mosógép, 2 szett szögletháló)

Bevételek (18.477.964,- Ft)
-

Szuhay Sportcentrum: 4.712.325,- Ft (helyiségbérlet)
Mándi Imre Ökölvívó Terem: 0,- Ft
Farkas Attila Uszoda: 13.765.639,- Ft (szabadúszás, egyesületek, egyéb
úszásoktatás, iskolai úszásoktatás)

Összességében elmondható, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a 2019. évben
jelentős forrás biztosított sportcélú létesítményei működtetésére és fejlesztésére. Ebből
is látszik, hogy az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a sportegyesületek
támogatását, a szabadidő hasznos eltöltésére lehetőséget biztosító létesítmények
fejlesztését, ezáltal Dombóvár lakosságának egészségmegőrzését. A tavalyi évben
összesen 101.896.272,- Ft-ot költött az önkormányzat a városi sportélet támogatására a
sportegyesületek számára biztosított támogatáson kívül. Amennyiben a 27.180.000,- Ft
sportszervezeti támogatást is hozzávesszük, akkor ez az összeg 129.076.272,- Ft.

Kérem képviselőtársaimat, hogy fogadják el a beszámolót, és egyben hatalmazzák fel
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot az igénybevételi díjak felülvizsgálatára.

Határozati javaslat
az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és
bevételeiről szóló beszámolóról, az igénybevételi díjak felülvizsgálatáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
önkormányzati működtetésű sportlétesítmények – a Szuhay Sportcentrum, a
Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, a Farkas Attila Uszoda, valamint a Mándi Imre
Ökölvívó terem – 2019. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló
beszámolót.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot a
sportlétesítmények igénybevételi díjának felülvizsgálatára és a díjakra vonatkozó
javaslat kidolgozására.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Pintér Szilárd
polgármester

