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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete 396/2009.(2010.XII.) Kt. számú
határozatában döntött arról, hogy a DVMSE Kosárlabda Kft.-t 1.000.000. Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesíti azzal a feltétellel, hogy a Kft. az összeg teljes egészét a
Dombóvár, Gyenis Antal utca 18. szám alatti kosárlabda csarnok engedélyeknek megfelelő
építési munkálataira fordítja, továbbá 2010. április 30-ig a működéshez szükséges
szakhatósági engedélyeket beszerzik. A határozat alapján megkötött szerződés szerint
amennyiben ez nem történik meg a Kft. az önkormányzat részére a támogatást visszafizeti.
A testület a 312/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozatában a 2010. január 5-én kötött
sporttámogatási megállapodását felmondta a Kft.-vel és egyben felhívta az 1.000.000, -Ft
összegű támogatás visszafizetésére. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a
végrehajtáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére. Az önkormányzat részére a tartozás
visszafizetése a mai napig nem történt meg.
A DVMSE képviselője arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a DVMSE Kosárlabda
Kft-nek 1.500.000. Ft pénzbeli követelése áll fenn az OrangeWays Zrt.-vel szemben. Ennek
alapján a Kft. képviselője kezdeményezi, hogy engedményezés útján teljesíthesse egyrészt a
sporttámogatási megállapodás megszegéséből eredő 1.000.000. Ft összegű tartozását,
másrészt az önkormányzattal szemben fennálló 621.500. Ft összegű adótartozásból 400.000.Ft
törlesztését.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a DVMSE
Kosárlabda Kft. 2010. január 5-i sporttámogatási megállapodás megszegéséből eredő
1.000.000,-Ft. összegű Dombóvár Város Önkormányzatával szemben fennálló
tartozásának, a DVMSE Kosárlabda Kft. OrangeWays Zrt.-vel szemben fennálló
1.000.000,-Ft lejárt pénzbeli követelésének engedményezés útján történő
teljesítéséhez.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a DVMSE
Kosárlabda Kft. önkormányzattal szemben fennálló 621.500,-Ft–os adótartozásának
400.000,-Ft. összegű törlesztéséhez, amelyet a DVMSE Kosárlabda Kft. az
OrangeWays Zrt.-vel szemben fennálló 500.000, - Ft lejárt pénzbeli követeléséből
kíván teljesíteni.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Polgármester
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Dombóvár, 2010. december 21.
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