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Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány az „egyes MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és az állam közötti vagyonrendezés által érintett ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló 1972/2013.(XII.18.) Korm.
határozatban döntött a MÁV Zrt. tulajdonában levő, de a vasúttársaság
feladatellátásához nélkülözhető dombóvári ingatlanok térítésmentes önkormányzati
tulajdonba adásáról. Ennek köszönhetően a természetben Dombóvár, Földvár u. 18.
szám alatt található, dombóvári 1890 hrsz.-on felvett DVMSE megjelölésű
sportingatlan térítésmentes átadásáról Dombóvár Város Önkormányzata és a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2014. május 29-én szerződés kötött, majd 2014. június 26án megtörtént birtokbaadási eljárás és földhivatali bejegyzést követően az érintett
sportingatlan az önkormányzat kizárólagos tulajdonába került.
Mivel a város és az önkormányzat hosszú távú céljai között szerepel az ingatlan
sportkomplexummá történő alakítása, infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, úgy
vélem, hogy a létesítmény megítélése során az elnevezése is meghatározó szerepet tölt
be. Bár a vasutas egyesület tevékenysége és eredményei sosem merülnek feledésbe, az
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével egy új korszak nyílik a létesítmény
működésében, melyet a névhasználat is nagyban fémjelez. A névadással a cél, hogy
egy új, egységes megkülönböztetést adjunk a sportingatlannak, valamint
megkönnyítsük a hely iránt érdeklődők és egy-egy sporteseményre érkezők
tájékozódását.
Javaslom, hogy a megfelelő elnevezés kiválasztása során a lakosság véleménye is
meghallgatásra kerüljön, melyre ötletpályázat keretében kerülne sor. A javaslatok
leadására a pályázati felhívás közzétételét követően 30 napos időkeret lenne
megállapítva. A javaslatok leadása során az alábbi tartalmi követelmények kerülnének
megállapításra:
- az elnevezésre adott javaslat mellett szerepeljen indoklás,
- a javaslat Dombóvárhoz kötődjön,
- vagy a közvetlen környezet sajátosságait tükrözze,
- vagy a városhoz kötődő személlyel kerüljön összefüggésbe.
Az elnevezésről való végső döntést a Képviselő-testület hozza meg.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
természetben Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatt található, dombóvári 1890
hrsz.-on felvett DVMSE sportingatlan elnevezésére vonatkozóan ötletpályázat
kerüljön kiírásra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ötletpályázati felhívás
tartalmának jóváhagyására és közzétételére az alábbi helyeken:
- www.dombovar.hu

-
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3. A leadott ötletpályázat az alábbi tartalmi követelményeknek való megfelelés
esetén tekinthető érvényesnek:
- az elnevezésre adott javaslat mellett szerepeljen indoklás,
- a javaslat Dombóvárhoz kötődjön,
- vagy a közvetlen környezet sajátosságait tükrözze,
- vagy a városhoz kötődő személlyel kerüljön összefüggésbe.
4. Az elnevezésről való végső döntést a Képviselő-testület hozza meg.
Határidő: 2015. február 15. – pályázati felhívás közzétételére
2015. márciusi rendes ülés – beérkezett pályázatok elbírálására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
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