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Tisztelt Képviselő-testület! 

Dombóvár Város Önkormányzata egyik kiemelt célkitűzése, hogy a városban működő 

köznevelési intézményeket – lehetőségei szerint – a lehető legszélesebb körben 

támogassa. Az önkormányzati működtetésű sportlétesítményeket és a Tinódi 

Művelődési Házat már eddig is több esetben akár kedvezményesen, akár 

térítésmenetesen vették igénybe az arra igényt benyújtók, azonban az intézmények 

segítése miatt indokolt lépés a díjak – az intézmények kérelemre történő – korlátlan 

csökkentése, illetve elengedése. 

A felmerült igények kielégítésére az eddigiekben úgy került sor, hogy a kérelmezők a 

meghatározott teljes igénybevételi díjat megfizették – amely sokszor komoly 

problémát okozott a kérelmezőknek –, majd az igénybevételi díjra adott kedvezmény 

összegét a polgármesteri keret terhére a kérelmezők támogatásként visszakapták. 

Azért, hogy ezek az összegek a továbbiakban ne a polgármesteri keret terhére 

kerüljenek visszafizetésre, szükséges az igénybevételi díjakra adható 

kedvezményekkel kapcsolatos szabályozást megfogalmazni és határozatban rögzíteni. 

 

I. A 40/2020. (II. 28.) Kt. határozat módosítása 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 394/2019. (XII. 18.) Kt. 

határozatában az Ujvári Kálmán Sporttelep (korábbi nevén: Dombóvári Ifjúsági 

Sporttelep) és a Lampert Gábor Edzőterem (korábbi nevén: Mándi Imre Ökölvívó 

terem), valamint a 40/2020. (II. 28.) Kt. határozatában a Szuhay Sportcentrum és a 

Farkas Attila Uszoda vonatkozásában hozott döntést a nevezett sportlétesítmények 

igénybevételének díjairól. 

 

A Képviselő-testület hatáskörének gyakorlása során hozott 53/2021. (II. 26.) 

határozatban az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények igénybevételi díjait a 

2021. évben a 2020. évben megállapított díjakkal egyezően hagytam jóvá.  

 

Az idei évben több olyan megkeresés érkezett, mely szerint egyes dombóvári 

köznevelési és közoktatási intézmények (az általuk létrehozott jogi személyeken – 

alapítványokon – keresztül) az általuk szervezett, elsősorban „nem sportcélú 

rendezvény” (pl.: szalagtűző bál) megtartására kedvezményes igénybevételi díj 

számítását kérték. Ahogy ezt fentebb említettem, a kedvezmény megadása eddig a 

polgármesteri keret terhére történt.  

 

I. Határozati javaslat 

az önkormányzati sportlétesítmények igénybevételi díjainak felülvizsgálati 

díjairól szóló 40/2020. (II. 28.) Kt. határozat módosításáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2020. (II. 28.) Kt. 

határozatát az alábbi 6. ponttal egészíti ki: 



„6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy valamennyi 

önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény vonatkozásában a Dombóváron működő 

köznevelési intézmények, azok fenntartói vagy az intézmények támogatására létrejött 

alapítványok kérelme esetén a sportlétesítmények Képviselő-testület által megállapított 

igénybevételi díjait nem sportcélú rendezvény esetén korlátlanul csökkentse, illetve 

elengedje.” 

 

II. A Tinódi Művelődési Ház igénybevételi díjainak kedvezményes biztosítása 

 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ Dombóvár Város Önkormányzata által 

fenntartott integrált kulturális intézmény, melynek keretei közt működik a Tinódi 

Művelődési Ház. A városban működő köznevelési intézmények számára itt is indokolt 

biztosítani az igénybevételi díjkedvezményt, mert sok esetben a Tinódi Művelődési 

Házban szeretnék kulturált körülmények közt megtartani kisebb rendezvényeiket, de 

az igénybevételi díjat túl magasnak találják. 

 

II. Határozati javaslat 

a Tinódi Művelődési Ház igénybevételének kedvezményes biztosításáról 

Dombóváron működő intézmények rendezvényeihez 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ részeként működő 

Tinódi Művelődési Ház vonatkozásában a Dombóváron működő köznevelési 

intézmények, azok fenntartói vagy az intézmények támogatására létrejött alapítványok 

kérelme esetén a Művelődési Ház használati szabályzatában rögzített igénybevételi díj 

csökkentését, illetve korlátlan elengedését engedélyezze a köznevelési intézményhez 

kötődő rendezvény esetén.  
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