
Kiegészítés a 3. számú, a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola aszfaltos sportpályájának műfüves borítással való ellátásának támogatása 
című előterjesztéshez 
 
Az előterjesztés elkészülte után merült fel az a lehetőség, hogy a Dombóvári Belvárosi 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola mellett a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma által használt, szintén az önkormányzat tulajdonát 
képező (a Szekszárdi Szakképzési Centrum vagyonkezelésében álló) aszfaltos pálya is 
megújulhat a TAO-rendszer révén a Dombóvári Focisuli Egyesület közreműködésével. 
 
A pálya mérete a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
mellett kialakításra kerülő sportpálya méretével egyezik, az építés várható teljes 
költsége így szintén 30.000.000 Ft+áfa (bruttó 38.100.000 Ft). A pályázat 
benyújtásához szintén 30%-os önerő (11,4 millió Ft) szükséges. 
 
A korábbi határozati javaslathoz képest további változás, hogy a pályázatot mindkét 
esetben Dombóvár Város Önkormányzata tudja benyújtani, az önerőn kívüli részt 
biztosítja a Focisuli Egyesület a társasági adó felajánlásokból. 
 
Kérem Képviselő-társaimat, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
helyett az alábbi határozati javaslat elfogadását támogassák. 
 

Határozati javaslat 
pályázatok benyújtásáról műfüves labdarúgó pályák megvalósítása érdekében 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 

önkormányzat pályázatokat nyújtson be a társasági adókedvezmény 
sporttámogatási rendszerének, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos 
Pályaépítési Programjának keretén belül a Dombóvár, Hunyadi tér 23. alatt, a 
dombóvári 1294/9 hrsz. alatt felvett ingatlanon elhelyezkedő és a Dombóvári 
Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó, valamint a 
Dombóvár, Pannónia út 21. alatt, a dombóvári 967/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő és a 
Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiumához tartozó 
önkormányzati tulajdonú sportpályák helyén műfüves labdarúgó pályák 
kialakítására vonatkozóan. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti sportfejlesztési programok 
megvalósításához vállalja a szükséges 30%-os önrész biztosítását, melynek 
összege pályánként bruttó 11.430.000,- Ft, azaz összesen 22.860.000,- Ft. A 
Képviselő-testület az önerőhöz szükséges fedezetet az önkormányzat 2020. évi 
költségvetése terhére biztosítja. A programok megvalósításának további forrása a 
Dombóvári Focisuli Egyesület által biztosított hozzájárulás a részére tett társasági 
adó felajánlásokból. 

 



3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok tartalmának 
jóváhagyására és benyújtására, valamint a szükséges együttműködési 
megállapodások megkötésére, intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: 2020. március 31. – a pályázat benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
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