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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 569/2015. (XII.17.)
határozatával döntött arról, hogy a Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. részére biztosítja
a 2015/2016. évi látvány-csapatsport támogatáshoz szükséges önrészt. Az
Egyesületnek a májusi adóbevallást követően sikerült feltöltenie a megigényelt TAO-s
keretet, melyhez az önkormányzat 6.802.000 forinttal járult hozzá. Az Egyesület a
látvány-csapatsport támogatást a Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatt található
Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parketta felújítására kívánja fordítani,
mely beruházás várható költsége 20,3 millió Ft. Az Egyesület nyílt felhívást tett közzé
a beruházás kivitelezésére, az ajánlatok beérkezésének határideje 2016. július 4.
A sportcsarnok küzdőtere az 1970 években készült 612,13 m2 felületen hagyományos
parkettával 10 cm vastag deszkázatra készült sportpadló található, a felület alatt vasalt
aljzatbeton és bitumenes lemez, szigetelés található. A 1990 években a csarnok egyik
oldalán teljes hosszban lelátóval, és 2,1 m széles a küzdőtérhez kapcsolódó kifutóval
bővült.
A beszerzésre kerülő parkettáról annyit érdemes tudni, hogy a korábbitól eltérően egy
flexibilis parkettatípus, melynek előnye a tömbösített szerkezet. Meghatározott
szigetelési rend szerint épül fel, melyre egy gumiszerű anyagréteg kerül, majd a
parketta. A bővítésre 1,2 cm vastag bitumenbe ragasztott parketta burkolat készül. A
teljes rétegrend a kifutó rész alatt 10-20 cm kavics feltöltés, 1 rtg. DELTA MS 500-as
szigetelő lemez és arra 15-20 cm vastag a lelátóval egybe vasalt aljzat készül, mely
nem elbontható.
A csarnokot mély fekvése miatt a csapadékvíz, és szennyvíz visszaáramlása
veszélyezteti, a csatornarendszer hiányosságai miatt ezeket a problémákat a felújítási
munkálatoktól függetlenül orvosolni kell.
A 20,3 millió forintos beruházási költség 3 tételből tevődik össze:
- parketta felújítása
- műszaki ellenőr költsége
- vízelvezetési problémák megoldása a csarnok vészkijáratainál
Mivel önkormányzati tulajdonú sportlétesítményről van szó, ezért javaslom, hogy a
beruházás kivitelezése önkormányzati kontroll mellett történjen. Egyeztettem erről az
Egyesület elnökével, Czétány Lászlóval is, mely tárgyalás során abban állapodtunk
meg, hogy a beruházás műszaki tartalmának jóváhagyásáért a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodája felel, valamint a kivitelezés során
az iroda műszaki szakemberei ellenőrzik a beruházás végrehajtását.
E beruházáshoz kapcsolódva mindenképp szükséges a kosárlabdacsarnok tetőzetének
javítása is, ugyanis jelenleg több helyen beázik, melyet a parketta felújítása előtt
szükséges megoldani. A beérkezett ajánlatok alapján a kosárcsarnok tetőzetének a
felújítása az alábbi kiadásokkal jár:
-

lapostetőhéjazat részleges felújítása 1.479.000 Ft+Áfa
lapostetőhéjazat teljes felújítása 2.958.000 Ft+Áfa

Véleményem szerint egy ekkora jelentőségű beruházás esetén a teljes tetőjavítás
indokolt, ezért kérem Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Szuhay Sportcentrumban tervezett beruházásokról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. beruházási szándékát, melynek helyszíne a
7200 Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt található Szuhay Sportcentrum
kosárlabdacsarnoka. A beruházás tárgya a kosárlabdacsarnok teljes
parkettájának felújítása.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Egyesülettel történt egyeztetést
követően az 1. pontban nevesített beruházás műszaki tartalmának
jóváhagyásával és a kivitelezés ellenőrzésével bízza meg a Városüzemeltetési
Irodát.
3. A Képviselő-testület a kosárlabdacsarnok parkettázásán felül jóváhagyja a
csarnok tetőzetének teljes felújítását, melynek költsége 2.958.000 Ft+Áfa, mely
Dombóvár Város Önkormányzatát terheli. Annak fedezetét a Képviselő-testület
a város 2016. évi költségvetésének 106. Cím III. Dologi kiadások alcím Szuhay
Sportcentrum üzemeltetése terhére jelöli meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Egyesülettel kötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2016. július 15. – együttműködési megállapodás aláírására
2016. augusztus 31. – kosárlabdacsarnok tetőzetének felújítására
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