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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Dombóvári Futball Club (DFC) tagsága 2016. június 20-án új elnökséget választott. 
A sportklubot azóta három, egyforma jogokkal felruházott elnökségi tag irányítja. Az új 
elnökség az átadás-átvételi eljárás során számtalan gondot, problémát talált mind az 
önkormányzati, mind a TAO-s támogatások felhasználásának vizsgálata során. Az új 
elnökség ismeretlen tettes(ek) ellen büntetőfeljelentést is tett, mely ügyben a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal nyomozása jelenleg is tart. 
 
Sajnálatos módon az elmúlt időszakban a korábbi vezetőségéhez kötődően újabb 
szabálytalanságok kerültek napvilágra. Az elnökségi tagok tájékoztatása szerint az 
Egyesület a 2013/2014-es támogatási időszakra sportfejlesztési programja 
megvalósításához látvány-csapatsport támogatásban részesült. A támogatás elszámolása 
során az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) egy tételt - melynek összege 
349.037,- Ft - nem fogadott el. A készpénzes számlát egy egyéni vállalkozó állította ki, 
aki a számla szerint a Katona József utcai sporttelepen végzett felújítási, karbantartási 
munkálatokat. Az elszámolás elutasításának indoka, hogy egy gazdasági eseményhez 
köthető készpénzes kifizetés nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot. Ennek ellenére az 
Egyesület korábbi elnöksége a vállalkozó részére készpénzben kifizette a szolgáltatás 
ellenértékét, a 349.037,- Ft-ot. Az EMMI a szabálytalan felhasználás okán nem csupán 
a számlán szereplő összeget követeli vissza, hanem a 14.156 Ft kamatot, illetve a 
vonatkozó kormányrendelettel összhangban a jogosulatlanul igénybe vett - jegybanki 
alapkamattal növelt összegű – támogatás további 50%-át, 181.596 Ft-ot is „felszámolt”, 
így összesen 544.789 Ft-ot kell a DFC-nek átutalnia a Minisztérium számlájára. 
 
Az Egyesület korábbi elnöksége feltehetően a klub vagyonával való szabálytalan és 
felelőtlen gazdálkodás okán már eddig is jelentős károkat okozott a Dombóvári Futball 
Clubnak. Az Egyesület nem rendelkezik fedezettel arra, hogy a fent jelzett összeget 
visszafizesse, ezért kölcsön biztosításáért fordult önkormányzatunkhoz azzal, hogy a 
korábbi vezetőség gondatlan vagyonkezelése és a szabálytalan támogatás felhasználás 
miatt okozott kárt (544.789 Ft-ot) jogi képviselet útján próbálja érvényesíteni a korábbi 
elnökséggel szemben. 
 
A DFC méltányossági kérelemmel fordult az EMMI Sportért Felelős Államtitkárához, 
dr. Szabó Tündéhez, hogy a fent említett nyomozás várható lezárultáig, 2018. december 
31-ig hosszabbítsa meg az 544.789 Ft megfizetésének határidejét. Az év végéig 
előreláthatóan kiderül, hogy lesz-e vádemelés az ügyben; egy vádirat már jelzésértékű 
lehet a tekintetben, hogy fennáll-e személyi felelősség. A kérelemre válasz nem érkezett, 
az Egyesület várhatóan nem fog haladékot kapni. 
 
Javaslom, hogy a fentiek ismeretében a DFC számára az önkormányzat biztosítson 
550.000,- Ft összegű kamatmentes kölcsönt az év végéig, melynek fedezetére a 
sporttámogatási keretből a Dombóvári Focisuli Egyesület számára feltételesen odaítélt 
1.150.000 Ft összegű támogatást javaslom megjelölni. 
 
A Képviselő-testület 77/2018 (II. 22.) határozatának 4. pontja alapján a Dombóvári 
Focisuli Egyesülettel a támogatási szerződés megkötésére csak az MLSZ igazolásának 



bemutatása után kerülhet sor, mely igazolja, hogy a jelenlegi elnök az MLSZ 
sporttevékenységektől történő eltiltó határozata ellenére vállalhat kötelezettséget. Az 
Egyesülettől eddig egy sportjogászi állásfoglalás érkezett, melynek értelmében az 
MLSZ e kérdésben nem jogosult állást foglalni. Erre válaszlevelet írtunk: amennyiben 
az MLSZ nyilatkozik arról, hogy az ügyben nem illetékes állásfoglalásra, abban az 
esetben elfogadjuk a sportjogász állásfoglalását, de ez idáig az MLSZ nyilatkozata nem 
érkezett meg, s mivel az év fele lassan eltelik, a teljes támogatási összeg átadása már 
nem indokolt. 
 
Kérem a Képviselő-társaimat, hogy támogassák az alábbi határozati javaslat 
elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Futball Club számára kölcsön biztosításáról 

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

önkormányzat 550.000,- Ft összegű kamatmentes kölcsönt nyújtson a Dombóvári 
Futball Club számára 2018. december 31-i visszafizetési határidővel a 2013/2014-es 
időszakra szóló sportfejlesztési programja megvalósításához nyújtott látvány-
csapatsport támogatás nem megfelelő felhasználása miatti – 544.789,- Ft összegű – 
fizetési kötelezettségének rendezése érdekében. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti kamatmentes kölcsön összegének fedezetére 
a 2018. évi költségvetésének sporttámogatási keretét jelöli meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Béla alpolgármestert a kölcsönszerződés 
tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 
Határid ő: 2018. június 8. – kölcsönszerződés aláírására 
Felelős: Kiss Béla alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 

Szabó Loránd 
 polgármester 


