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Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző évektől eltérően az idén igen fajsúlyos problémaként merült fel a Dombóvár
Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27).
önkormányzati rendelet alapján meghatározott, a sportegyesületek támogatására
elkülönített keretösszeg felosztása. A 2013. évben 25 millió forint került elkülönítésre
a sportegyesületek támogatása céljából, mely keret terhére a 82/2013. (III. 7.)
határozat értelmében 10 millió forintot szavazott meg a Képviselő-testület a
Dombóvári Sportiskola Egyesület Úszószakosztályának a Farkas Attila Uszodában
keletkező uszodahasználati költségeik finanszírozásához. A megmaradt 15 millió
forint - melyből a DFC a 26/2013. (I. 31.) határozat alapján 1,4 millió forint
támogatási előleget már megkapott - 6,4 millió forinttal kevesebb a 2012. évben
rendelkezésre álló összeghez képest, ráadásul a támogatást igénylő sportszervezetek
száma az előző évihez viszonyítva hárommal nőtt.
Az elmúlt két hónapban a Képviselő-testület 3 alkalommal is napirendre tűzte és
tárgyalta a 2013. évi sporttámogatási keret felosztása tárgyában készült előterjesztést,
melyek során több, egymásnak ellentmondó, jogszabályi előírásokba ütköző határozat
született. Problémát jelent, hogy jelenleg a tárgyban hozott döntések közül a 155/2013.
(IV.25.) számú, valamint a 175/2013. (V.13.) számú Kt. határozat is érvényben van,
ugyanis a képviselő-testület a 175/2013. (V.13.) határozatának 1. pontja értelmében
elutasította 155/2013. (IV.25) határozat 1-3. pontjának visszavonását. Ebből eredően a
sportkeretbe történő költség-átcsoportosítás egyszer elkülönít 6,4 millió forintot a helyi
utak fenntartására elkülönített előirányzatból (3 millió), a képviselői keret (2,4 millió),
valamint a televíziós műsorkészítés terhére (1 millió), majd a 175/2013. (V. 13.)
határozat 2. pontja értelmében 5,4 millió forintot csoportosít át szintén
sporttámogatásra a zöldterület-kezelés keret terhére. Ezt követően a Képviselő-testület
a május 30-i rendes ülésen született 214/2013. (V.30.) számú határozat 1. pontja
értelmében nem fogadta el a 155/2013. (IV.25.) határozat 3. pontjának visszavonását,
1-2. pontjának megerősítését, valamint a 175/2013. (V.13.) határozat 2. pontjának
megerősítését, illetve a 2013. évi sportkeret felosztására vonatkozó javaslatot. A
fentiek alapján így továbbra is két határozat van érvényben a költség-átcsoportosításra
vonatkozóan.
A 2013. április 25-i testületi ülésen felmerült annak a lehetősége, hogy a Katona József
u. 37. szám alatti sportpálya üzemeltetését átadja az Önkormányzat egy külsős cégnek.
Május második felében a Dombóvári Futball Club több helyi vállalkozótól kért
árajánlatot a sporttelep működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatban, melyek közül
az egyik cég eljuttatta hozzám is ajánlatát, mely a klub által meghatározott, az
alábbiakban ismertetett költségcsoportokat tartalmazza:
- áramdíj,
- vízdíj,
- karbantartás, állagmegóvás,
- 1 fő létesítményvezető,
- fűnyírás: össz. terület 33.538 m2 , ebből 26.200 m2 füves terület –
éves szinten legkevesebb 52 fűnyírás
- hengerelés: 3m-es hengerrel 30 alkalom/év
- boronálás, simítás, műtrágyázás traktorral – 10 alkalom/év

-

-

meszelés 100 alkalom/év
élő munkaerő a sportfelszerelések biztosításához: kapuk, hálók
elhelyezése, karbantartása, szögletzászló, egyéb kötelező elemek –
100 alkalom/év
élő munkaerő a létesítmény karbantartására: öltözők, kiszolgáló
helyiségek, pálya és környezete.

Az adott cég az árajánlat alapján a Katona József utcai sportlétesítmény teljes
fenntartásának és működtetésének a biztosítását éves szinten 8.100.000 Ft összegben
határozta meg. Véleményem szerint megtakarítás érhető el azzal, ha az érintett
létesítmény üzemeltetését - közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően - átadjuk egy
helyi vállalkozó számára.
A Képviselő-testület célja, hogy a sportegyesületek között felosztásra kerülő
támogatás mértéke az előző évivel megegyező mértékű legyen, az ehhez szükséges
plusz forrás (6,4 millió forint) megtalálása azonban eddig akadályokba ütközött.
Véleményem szerint a sportkeretbe történő költség-átcsoportosítás az Önkormányzat
jelenlegi költségvetési helyzetét figyelembe véve az alábbiak szerint valósítható meg:
- 1 millió forint a televíziós műsorkészítésre elkülönített céltartalékból
- 4,5 millió forint a képviselői keret címmel elkülönített céltartalékból
- 950.000 Ft a Dombóvári Futball Clubnak szánt 9.050.000 Ft
sporttámogatásból (A fennmaradó 8,1 millió forintból levonásra kerül
még az előlegként biztosított 1,4 millió Ft, így 6,7 millió forint marad
pályafenntartásra. Mivel az év felénél járunk, így időarányosan
számolva a fennmaradó összegnek fedeznie kell a létesítményfenntartással járó költségeket.)
Összesen: 6. 450 .000 Ft
A Dombóvári Futball Club részére nem javaslok támogatást biztosítani, ugyanis
amennyiben a Képviselő-testület megszavazza a pályafenntartás külsős céggel történő
ellátását, akkor az egyesület a sporttevékenységével kapcsolatban felmerülő
költségeket a társasági adókedvezmény nyújtotta támogatás révén finanszírozhatja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében támogassa a
határozati javaslatot!
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2013. (IV. 25).
számú határozatának 1., 2., 3. pontját, a 175/2013. (V. 13.) Kt. határozatát,
valamint a 214/2013. (V. 30.) és 216/2013. (V. 30.) számú határozatát visszavonja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.) önkormányzati
rendeletben a sporttámogatásra elkülönített keretet az alábbiak szerint osztja fel:

2.1. A sporttámogatási keretből a következő szervezetek részesülnek támogatásban:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Szervezet hivatalos neve
Dombóvári Városi Diáksport Bizottság
Dombóvár 2004 Sakk Egyesület
Dombóvári Spartacus Szövetkezeti
Sportegyesület
Forgi Box Club Ökölvívó Közhasznú
Egyesület
Vincze Ju-Jutsu Egyesület
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő
Egyesület
KLIK 158004
József Attila ÁMK Iskolai Sportköre
Aerobik és Szabadidős Egyesület Dombóvár
Dombóvári Sportiskola Egyesület
Dombóvári Focisuli Egyesület

2013. évi támogatás
200.000
300.000
200.000

Dombóvári Floorball Sportegyesület

100. 000

Dombóvári Boxclub
Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú
Egyesület
Dombóvári Futball Club
Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület
Cyklon Ikigaido SE Dombóvár
D-ride Sport Club
Összesen:

800.000
400.000
4.000.000

500.000
400.000
4.000.000
50.000
150. 000
1.000.000
1.000.000

1.400.000
100. 000
100. 000
50. 000
14.750.000

3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Katona József u. 37. szám alatti
sportingatlan fenntartásával és működtetésével az Önkormányzat közbeszerzési
eljárás keretében egy külsős céget bízzon meg. A sportlétesítmény üzemletetési
költségeinek fedezésére 2013. II. félévére a sportszervezetek támogatására
elkülönített előirányzatból 6.700.000 millió Ft-ot különít el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések
megkötésére és a közbeszerzési eljárás megindítására.
Határidő:

2013. július 19. – támogatási szerződések megkötésére,
pályafenntartáshoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás kiírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

Szabó Loránd
polgármester

a

