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6. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. február 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetéséről a 2020. évben, az 

igénybevételi díjak felülvizsgálata 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. február 26. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a négy sportlétesítménye közül kettő - a Szuhay 

Sportcentrum (Földvár utca 18.) és a Farkas Attila Uszoda (Szenes Hanna tér 1.) - 

működtetését végzi közvetlenül, a másik két létesítmény - a Dombóvári Ifjúsági 

Sporttelep (Katona József utca 37.) és Mándi Imre Ökölvívó Terem (Kinizsi utca 37.) - 

használója és üzemeltetője pedig továbbra is egy-egy helyi sportszervezet.  

 

Mindkét saját üzemeltetésű sportlétesítmény esetében a közüzemi költségek és az ott 

dolgozó önkormányzati munkavállalók bér- és járulékköltségei, továbbá az ingatlanok 

karbantartásával, illetve a beruházásokkal járó költségek terhelik az önkormányzatot. 

Elmondható, hogy a kiadási oldal jelentősen csökkent az előző évhez képest. Ennek 

egyik fő oka, hogy a Farkas Attila Uszodánál a 2019. évben volt nagyobb beruházás 

állami forrás révén (11.000.000,- Ft vizesblokk és öltöző felújítására), ami a 2020. évben 

nem jelentkezett a kiadások között, valamint a használatra és működtetésre átadott két 

sportcélú ingatlan kiadásai sem az önkormányzatnál jelentkeztek (a Mándi Imre 

Ökölvívó Terem esetében a költségek 2020-ban már a használó egyesületet terhelték). 

Emellett a dolgozói létszám racionalizálása és a dologi kiadások jelentős csökkenése is 

hozzájárult a kedvezőbb kiadási adatokhoz. A bevételi oldalon nagymértékben, a 

kiadásoknál kevésbé éreztették hatásukat a járványhelyzet miatti korlátozások. 

 

1. A működtetéshez kapcsolódó kiadások: 

 

Szuhay Sportcentrum és Dombóvári Ifjúsági Sporttelep: 

- dologi kiadások (üzemanyag fűnyíró gépekbe, takarítószerek, 

karbantartáshoz eszközök és anyagköltség, karbantartási szolgáltatási 

költség)         5.172.381,- Ft 

- közüzemi díjak (víz, áram, gázfűtés, szemétszállítás, internetdíj)  

         12.857.037,- Ft 

- személyi bérek és járulékok      20.740.739,- Ft 

bérjellegű kiadások  (18.581.369,- Ft) 

járulékok   (2.159.370,- Ft) 

Összesen: 38.770.157,- Ft 

 

Farkas Attila Uszoda: 

- személyi bérek és járulékok      10.524.864,- Ft 

bérjellegű kiadások  (9.028.854,- Ft) 

járulékok  (1.496.010,- Ft) 

- közüzemi díjak (víz, áram, gáz)    11.201.571,- Ft 

- dologi kiadások         3.524.953,- Ft 

Összesen: 25.251.388,- Ft 

 

 

A saját működtetésű létesítmények kapcsán a kiadások a tavalyi évben mindösszesen 

64.021.545,- Ft-ra rúgtak. 
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2. Beruházási költségek: 

 

- a Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen strandröplabda pálya kialakítása: 

300.000,- Ft 

Összesen:  300.000,- Ft 

 

3. TAO forrás lehívásához szükséges önrész biztosítása: 

 

- Dombóvári Futball Club 

- Dombóvári Focisuli Egyesület 

- Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület számára nyújtott 

önkormányzati támogatás 

Összesen:  25.007.399,- Ft 

 

Bevétel mindösszesen: 9.370.221,- Ft 

 

 

- Szuhay Sportcentrum: 1.968.450,- Ft (helyiségbérlet) 

- Farkas Attila Uszoda: 7.401.771,- Ft (szabadúszás, egyesületek, egyéb 

úszásoktatás, iskolai úszásoktatás) 

 

Sajnálatos módon a koronavírus-járvány okozta helyzet a bevételeket számottevően 

csökkentette, így ennek összevetése az előző évvel nem ad hiteles képet. 

 

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat a 2020. évben is komoly forrást 

biztosított a sportcélú létesítményei működtetésére és újítására. Ebből is látszik, hogy az 

önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a sportegyesületek támogatását, a szabadidő 

hasznos eltöltésére lehetőséget biztosító ingatlanok fejlesztését, ezáltal Dombóvár 

lakosságának egészségmegőrzését. A tavalyi évben – a sportegyesületek számára 

biztosított támogatásokon felül – összesen 64.021.545,- Ft-ot költött az önkormányzat a 

városi sportélet önkormányzati színtereire. Amennyiben ehhez a 30.550.000,- Ft 

sportszervezeti támogatást és a „TAO projektek” 25.007.399,- Ft-os megvalósításához 

biztosított önrészt is hozzávesszük, akkor ez az összeg összesen 119.578.944,- Ft. 

 

Indokolt a sportlétesítmények igénybevételi díjai felülvizsgálatának a 2022. évre történő 

elhalasztása, ezzel együtt a 2021. évben a 2020-ban megállapított igénybevételi díjak 

változatlan formában történő meghagyása.  
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Határozati javaslat 

az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és 

bevételeiről szóló beszámolóról, az igénybevételi díjak felülvizsgálatáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere elfogadja az önkormányzati működtetésű 

sportlétesítmények – a Szuhay Sportcentrum és a Farkas Attila Uszoda – 2020. 

évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló beszámolót. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere az önkormányzati működtetésű 

sportlétesítmények igénybevételi díjait a 2021. évben a 2020. évben megállapított 

díjakkal egyezően jóváhagyja. 

 

 

 

       Pintér Szilárd 

        polgármester 


