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Tisztelt Képviselő-testület!
A Katona József u. 37. szám alatti sportingatlan területét használó két egyesület, a
Dombóvári Futball Club és a Dombóvári Focisuli Egyesület azzal a kéréssel fordul
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy mint tulajdonos
elviekben támogassa a sporttelep területén egy új öltözőkomplexum kialakítását.
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011. évi
módosítása lehetőséget ad a látvány-csapatsportok támogatására. Ezt a lehetőséget
kihasználva a sportingatlant használó két egyesület 2011 szeptemberében pályázatot
nyújtott be, melynek keretében 24.000.000 forintot nyert el. Az egyesület idén is
szeretne élni a társasági adókedvezmény nyújtotta lehetőségekkel. A következő
pályázat beadási határideje április 1-je. A pályázatban egy új öltözőkomplexum is
szerepelne, hiszen az ingatlanon található favázas öltöző jelenlegi állapotában nem
felel meg a feladatellátás kritériumainak. A beruházás több mint 150 gyerek sportolási
körülményeit biztosítaná kulturált körülmények között, valamint társadalmi
szempontból sem elhanyagolható előnyt jelentene Dombóvár számára.
A pályázati lehetőségeket figyelembe véve a Dombóvári Futball Club nyújtana be
igényt, és az ehhez tartozó 70%-os pályázati összeget a környék gazdasági
szervezeteinek felajánlott társasági adója biztosítaná. A fennmaradó 30%-ot az
egyesület felajánlott támogatásokból, kölcsönből, illetve a 23/2004. (II. 9.) Kt.
határozat alapján az Önkormányzat hozzájárulásával kívánja előteremteni. A
beruházás költségvetésére az árajánlatkérések folyamatban vannak.
Megítélésem szerint az egyesületek által – a 23/2004. (II. 9.) Kt. határozat alapján –
számításba vett összeg nem biztosítható. Jelen esetben azonban a két egyesület
kérelmében a Képviselő-testület elvi támogatását kéri a pályázat benyújtásához, s a
beruházás megvalósításához.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Katona József u. 37.
szám alatti sportingatlan tulajdonosa, elvi támogatásáról biztosítja a Dombóvári
Futball Club-ot és a Dombóvári Focisuli Egyesületet egy új öltözőkomplexum
beruházásának megvalósítását illetően.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Dombóvár, 2012. március 29.
Nagy Roland
bizottsági
elnök

