
Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Kiegészítés 

A Dombóvári Focisuli Egyesület számára önrész biztosításáról 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-i 
rendes ülésének 29. számú napirendi pontjaként szerepelt a Dombóvári Focisuli 
Egyesület számára pályakarbantartó eszközök és mosógépek vásárlásához használható 
látvány-csapatsport támogatás lehívásához szükséges önrész biztosítása.  

A Képviselő-testület korábban a 211/2017 (IV.27.) Kt. határozatával döntött arról, 
hogy a Dombóvári Focisuli Egyesület számára öltözői bútor, labdafogó hálók és 
sporteszközök, sportszerelések beszerzéséhez biztosítja a 30%-os önrészt. E tételek 
beszerzése megtörtént. Ugyanezen előterjesztés keretében döntött arról, hogy 
elviekben támogatja mosógépek, szárítógép, valamint pályakarbantartó eszközök 
vásárlásához is a 30%-os önrész biztosítását, amennyiben ezen eszközök beszerzésére 
irányuló TAO-s támogatási keretet (1.272.600 Ft) az Egyesület feltöltötte. Ez 2017 
szeptemberére megtörtént, ezért ismét a Képviselő-testület elé került az önerő 
biztosításának kérdése. Ám a támogatás biztosításáról való döntés ekkor a 438/2017. 
(IX. 28.) Kt. határozattal felfüggesztésre került az Egyesület körül a bajnokságban 
kialakult visszaélés gyanúja miatt. 

Az MLSZ által biztosított TAO-s keret felhasználásának időtartama azonban lejár, és 
ha nem sikerül az Egyesületnek az önrészt hozzátennie, akkor elvész az eddig 
összegyűjtött TAO-s támogatás is. Ennek ismeretében, mivel a sporteszközök az 
Egyesület által térítésmentesen átadásra kerülnek önkormányzatunk számára, és a 
Szuhay Sportcentrum, valamint a Dombóvári Ifjúsági Sporttelepek pályakezelését és 
fenntartását szolgálják, javaslom a korábbi 438/2017. (IX.28.) határozat visszavonását, 
és a 30%-os önrész biztosítását az Egyesület számára az alábbiak szerint: 

- 2-2 db mosógép és szárítógép   
önrész összege 240.000 Ft (bruttó összeg 800.000 Ft) 
 

- 1 db fűnyíró traktor fűgyűjtővel  
- 1 db önjáró fűnyírógép 
- 1 db fűkasza 

önrész összege 305.400 Ft (bruttó összeg 1.018.000 Ft) 
 

Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 

 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
a Dombóvári Focisuli Egyesület számára TAO-s támogatáshoz önrész 

biztosításáról 
 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2017 (IV.27.) 

határozatának 2. pontjában hozott elvi döntését megerősíti, továbbá a 438/2017. 
(IX.28.) határozatát visszavonja, és a Dombóvári Focisuli Egyesület számára az 
alábbi eszközök beszerzésére biztosítja a TAO-s támogatáshoz szükséges 30%-
os önrészt: 

- mosógép és szárítógép beszerzésére  240.000,- Ft 
- pályakarbantartó eszközökre    305.400,- Ft 

 
2. Az Egyesület vállalja, hogy az eszközök ajánlatkérési/beszerzési 

dokumentációját megrendelés előtt az önkormányzat részére bemutatja. 
 

3. Dombóvári Focisuli Egyesület az önrész biztosításáért cserébe vállalja, hogy a 
beszerzett pályakarbantartási eszközöket (1 db fűnyíró traktor fűgyűjtővel, 1 db 
önjáró fűnyíró és 1 db fűkasza) használatba adási szerződés keretében 
térítésmentes használatra átadja önkormányzat részére a Dombóvári Ifjúsági 
Sporttelep és a Szuhay Sportcentrum pályakezelési feladatainak ellátására. 
 

4. A Képviselő-testület a polgármester és alpolgármesterek távolléte 
következtében felhatalmazza Talapka Rudolfot, a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnökét a támogatási szerződés tartalmának jóváhagyására és 
aláírására, a valamint a beszerzést követően a polgármestert a használatba adási 
szerződés aláírására. 
 

Határid ő: azonnal – támogatási szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

          Szabó Loránd  
polgármester 


