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Tisztelt Képviselő-testület!
2011. évi közvetlen sporttámogatások
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati
rendeletben a sporttámogatásokra elkülönített keretet a 122/2011. (IV. 7.) számú
határozatában osztotta fel.
A döntést követően tudomásunkra jutott pénzügyi tájékoztatás szerint, a 2010. évi
Dombóvári Sportiskola Egyesület számára megállapított 7.715.000,- forint
uszodahasználati támogatás nem fedezte a tényleges kiadásokat. A fennmaradó 2010
december havi 197.191,- forint maradványösszeget javaslom az Egyesület részére a
2011. évre megállapított uszodahasználati díjból kifizetni és ezzel a kiegészítéssel
módosítani a 122/2011. (IV. 7.) számú határozat 3. pontját.
Az Önkormányzat a pénzügyi támogatáson kívül az alábbi közvetlen támogatásokkal
kívánja segíteni a dombóváron működő sportegyesületek működését:
Bérleti díj fizetése nélkül a sportolásuk helyszínéül szolgáló, önkormányzati
tulajdonban lévő helyiség biztosítása a Vincze Ju-jutsu Sport Egyesület és a
Dombóvári Bokszbarátok Klubja számára. Az Egyesületek a támogatás fejében
kötelesek felvállalni a helyiségek összes működési költségét.
Bérleti díj fizetése nélkül a sportolásuk helyszínéül szolgáló, önkormányzati
tulajdonban lévő sportpálya biztosítása a Dombóvári Tenisz Egyesület, a Dombóvári
Lovas Egyesület, a Dombóvári Futball Club részére. Az Egyesületek a támogatás
fejében kötelesek felvállalni a területek összes működési költségét.
Az Önkormányzat, az általa bérelt Gyenis Antal u. 18. szám alatt lévő sportingatlan
területén térítésmentes használatot biztosít:
1. A 2011. évben, pénzügyi támogatásban részesült Egyesületek közül az alábbiak
számára:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Dombóvári Focisuli Egyesület
Dombóvári Kosárlabda Suli Khe.
Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület
Forgi Box Club Ökölvívó Khe.
Dombóvári Karatesuli Khe.
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület
Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület

2. A 2011. évben, pénzügyi támogatásban nem részesült Egyesületek közül az
alábbiak számára:

a. Cyklon Ikigaido SE Dombóvár
b. Dombóvári Vasutas Munkás Sport Egyesület – Asztalitenisz Szakosztály
3. Térítésmentes használatot biztosít továbbá a dombóvári nevelési-oktatási
intézmények sportcélú tevékenységeihez és rendezvényeihez.

Gyenis Antal u. 18. szám alatti sportingatlan kezelése és üzemeltetése
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2011. (III. 31.) számú
határozatával megbízást adott a Dombóvár belterület 1890 hrsz-ú ingatlan Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. által történő kezelési és üzemeltetési feladatainak
ellátására vonatkozó szerződés tartalmának kidolgozására. A szerződés elkészítéséhez
a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nkft. által meghatározásra került az
ingatlankezeléssel és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok köre, a feladatellátáshoz
szükséges erőforrásigények becslése. Ennek alapján megállapítható, hogy egyrészt
biztosítani kell a feladatellátáshoz szükséges folyamatos forrást, melynek részleteit a 1.
számú melléklet tartalmazza. Ezen kívül indokolt lenne különböző karbantartási,
felújítási munkák elvégzése is, amelyek költségkalkulációját és részleteit a 2. számú
melléklet tartalmazza.
A 2011. évi költségvetés alapján az ingatlan üzemeltetési és kezelési feladatainak
ellátására fedezet nincs elkülönítve. Amennyiben a Képviselő-testület a szerződés
tartalmának kidolgozását támogatja, úgy az abban foglaltak végrehajtásához a
mellékelt költségkimutatások alapján fedezetet szükséges biztosítani.
Dombóvár Város Önkormányzata számára egyértelmű, hogy a fent nevezett ingatlant
hatékonyan csak egy megfelelő erőforrásokkal rendelkező szervezet képes
koordinálni, üzemeltetni és kezelni. Javaslom, hogy a szükséges és megfelelő források
megjelölése mellett a MÁV tulajdonú sportingatlan kezelésére és üzemeltetésére
vonatkozó szerződés tartalmát a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel dolgozzuk ki, és annak megállapítását
követően javaslom a két fél általi aláírását.

I. Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2011. (III. 4.)
számú, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet e tárgyú módosításának hatálybalépését követően a Vincze Jujutsu Sport Egyesület és a Dombóvári Boxklub részére bérleti díj fizetése nélkül
biztosítja a sportolásuk helyszínéül szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő,

Dombóvár 1971/1 hrsz-ú, természetben Dombóvár Kinizsi utca 37. szám alatti
helyiséget 2011. december 31-ig tartó határidővel. Az Egyesületek a támogatás
fejében kötelesek felvállalni a helyiségek összes működési költségét.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2011. (III. 4.)
számú, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet e tárgyú módosításának hatálybalépését követően, bérleti díj
fizetése nélkül biztosítja a sportolásuk helyszínéül szolgáló, önkormányzati
tulajdonban lévő sportpályákat 2011. december 31-ig tartó határidővel az
alábbiak szerint:
a. A Dombóvár 2890 hrsz-ú, természetben Dombóvár Kórház u. 39-41.
szám alatti sportpályát a Dombóvári Tenisz Egyesület,
b. A Dombóvár 2980/1 hrsz-ú, természetben Dombóvár Munkás tér 1.
szám alatti sportpálya biztosítása a Dombóvári Lovas Egyesület számára,
c. A Dombóvár 1414/11 hrsz-ú, természetben Dombóvár Katona József
utca 37. szám alatti sportpálya biztosítása a Dombóvári Futball Club
számára.
Az Egyesületek a támogatás fejében kötelesek felvállalni a terület összes
működési költségét.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2011. (III. 4.)
számú, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet e tárgyú módosításának hatálybalépését követően, az általa
bérelt, Dombóvár 1890 hrsz-ú, természetben Dombóvár Gyenis Antal u. 18.
szám alatt lévő sportingatlan területén térítésmentes használatot biztosít 2011.
december 31-ig tartó határidővel:
a. A 2011. évben, pénzügyi támogatásban részesült Egyesületek közül az
alábbiak számára:
i. Dombóvári Focisuli Egyesület
ii. Dombóvári Kosárlabda Suli Khe.
iii. Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület
iv. Forgi Box Club Ökölvívó Khe.
v. Dombóvári Karatesuli Khe.
vi. Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület
vii. Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület
b. A 2011. évben, pénzügyi támogatásban nem részesült Egyesületek közül
az alábbiak számára:
viii. Cyklon Ikigaido SE Dombóvár
ix. Dombóvári Vasutas Munkás Sport Egyesület – Asztalitenisz
Szakosztály

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
által bérelt, Dombóvár 1890 hrsz-ú, természetben Dombóvár Gyenis Antal u.
18. szám alatt lévő sportingatlan területén térítésmentes használatot biztosít a
dombóvári nevelési-oktatási intézmények sportcélú tevékenységeihez és
rendezvényeihez.
5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 122/2011. (IV. 7.)
számú határozatának 3. pontja az alábbi mondattal egészül ki:
Az Egyesület számára megállapított 6.5 millió forint támogatásból kerül
kifizetésre a 2010. december havi 197.191,- forint összegű uszodahasználati díj
költsége.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-3. pontban szereplő
támogatási szerződések jóváhagyására és aláírására.

II. Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a dombóvári 1890 hrsz.-ú, természetben a Dombóvár Gyenis Antal u.
18. szám alatt található sportingatlan kezelését és üzemeltetését a
Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nkft. végezze az erre vonatkozó
szerződés aláírását követően 2011. december 31-ig tartó időtartamban,
……….Ft+ÁFA/hó szolgáltatási díj ellenében.

2. A Képviselő-testület a folyamatos kezelési és üzemeltetési költségek
biztosítására ……. forint forrást biztosít a Dombóvári- Város és
Lakásgazdálkodási Nkft. részére az Önkormányzat 2011. évi költségvetése
……….. részéből.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alpolgármesterrel
együtt a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötendő
szerződés tartalmának jóváhagyására és felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.

III. Határozati javaslat
1. A Képviselő-testület a 2. számú mellékletben foglalt karbantartási és
felújítási munkákra vonatkozó költségkalkulációt megismerte és a …………
munkák elvégzését indokoltnak tartja, ezért annak elvégzését megrendeli a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részéről.

2. A feladatok elvégzéséhez …… forint összegű forrást biztosít a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére az Önkormányzat 2011. évi
költségvetése ………. részéből.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a karbantartási munkák
elvégzéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Dombóvár, 2011. május 20.
Kerényi Zsolt
alpolgármester

