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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület elnöke 2014. január 28-án kelt
levelében azzal a kéréssel fordult Dombóvár Város Önkormányzatához, hogy 2014.
április 30-ig terjedő időszakra biztosítson az Egyesület részére 1.600.000 Ft előleget,
mely a DOVASE 2014. évi sporttámogatási keretét terhelné.
Az Egyesület az egyik legeredményesebb dombóvári sportszervezetek közé tartozik,
mely a korábbi évek fárasztó, ám emellett kitartó és eredményes munkájának
köszönhetően nagy eséllyel indul, hogy a magyar válogatottban való szereplés mellett
versenyzőt küldjön a Kínában megrendezendő ifjúsági világbajnokságra is. Mindezt
alátámasztja az is, hogy az Egyesület egyik kiváló sportolója, Tóth Lili Anna 2013.
július 15-19. között a hollandiai Utrechtben megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon 2000 m-es akadályfutásban aranyérmet szerzett. Az Egyesület
tevékenységének és az elért eredményeknek az elismerését jelzi az is, hogy a Magyar
Atlétikai Szövetség a DOVASE közép- és hosszútávfutó szakágát kiemelt szakmai
műhellyé nyilvánította.
Ahhoz, hogy az eddig elért eredményeket tartani vagy még emelni tudja az Egyesület,
szükséges, hogy a sportolók a felkészülést a korábbi éveknél korábban megkezdve,
jelentősen több téli, fedett pályás felkészülésen, versenyen, kvalifikációs viadalon való
részvétellel végezzék. A város sportlétesítményeiben csak a felkészülés egy részét
képes megoldani az Egyesület, a versenyeztetés a régióban Bonyhádon, illetve
országos szinten Budapesten valósítható meg. A magas szintű felkészüléshez,
versenyzéshez elengedhetetlen a versenyzők diagnosztikai, orvosi mérése, ellátása,
valamint az Egyesület eszközparkjának – szerény mértékű – korszerűsítése.
Mivel a sporttámogatási keret felosztására csak a 2014. évi költségvetés elfogadását
követően kerülhet sor, ezért javaslom, hogy a kért előleget időarányos felosztásban az
Önkormányzat biztosítsa az Egyesület részére, ugyanis szükséges, hogy az egyéb
bevételek mellett az önkormányzati támogatás is rendelkezésre álljon a megnövekedett
feladatok teljesítéséhez.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület - a 2014. április 30-ig terjedő
időszak felkészülési és versenyeztetési kiadásainak finanszírozására - a 2014. évi
sporttámogatási kerete terhére 1.600.000 forint előlegben részesüljön.
A Képviselő-testület
megkötésére.
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