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Tisztelt Képviselő-testület! 

A városi sportélettel összefüggő alábbi ügyek kapcsán teszek indítványt döntések 

meghozatalára: 

I. A dombóvári Farkas Attila Uszoda kedvezményes használatának biztosítása 

 

A képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 127/2020. (XII. 18.) határozatban 

rendelkeztem arról, hogy a Dombóvári Sportiskola Egyesület (Továbbiakban: DSE) 

sportolói 2021. december 31. napjáig bruttó 50 Ft/fő/óra kedvezményes áron 

használhatják az uszodát. Az uszoda kihasználtsága jelentős, már kora reggeltől 

vannak edzések, a pandémiás helyzet elmúltával pedig délelőtt a dombóvári és 

környező települések általános iskolái veszik igénybe, délutántól pedig ismét a DSE 

tart edzést.  

Tekintettel arra, hogy a kedvezményes használatot biztosító szerződés az év végén 

lejár, javaslom a szerződés meghosszabbítását a korábbi feltételekkel további egy évre, 

2022. december 31. napjáig. 

 

II. Az Ujvári Kálmán Sporttelep használatba adása és további működtetése 

 

A Katona József utca 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep (korábbi nevén: 

Dombóvári Ifjúsági Sporttelep) Dombóvári Focisuli Egyesület részére történő 

térítésmentes használatát érintő szerződés 2021. december 31. napján lejár (a 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 127/2020. (XII. 18.) határozat alapján), 

ezért indokolt a további használat biztosításáról dönteni. 

Javaslom, hogy a Dombóvári Focisuli Egyesület számára további 1 évre - 2022. 

december 31. napjáig - kerüljön meghosszabbításra a használati szerződés az Ujvári 

Kálmán Sporttelep vonatkozásában azzal, hogy az Önkormányzat továbbra is ingyenes 

létesítményhasználatot biztosít, azonban a közüzemi költségeket és a létesítmény 

üzemeltetését továbbra is az Egyesület fizeti. 

III. Döntés a 2022. évi sporttámogatással kapcsolatos előlegekről 

 

A korábbi évek gyakorlata szerint a sport- és civil támogatásokra való felhívás minden 

év januárjában jelent meg és a februári testületi ülésen döntés született a felosztásáról. 

Az idei évben a pandémiás helyzet nem tette lehetővé a pályázatok korábbi években 

megszokott időben történő kiírását, mert a Dombóvári Sportszövetség és a Dombóvári 

Sporttanács csak jelentős késedelemmel jött létre és kezdte meg a működését. A 

munkaterv szerint a 2022. évben tervezetten már januárban kiírásra kerülnek a 

pályázati felhívások. Néhány sportszervezet azonban szokásosan kérte, hogy a 

folyamatos működésükhöz az önkormányzat még a támogatások felosztása előtt 

biztosítson előleget. Az előlegekre - az előzetes felmérések alapján - az alábbi 

egyesületek adták be kérelmüket: 

 

• Dombóvári Futball Club 1.666.670 Ft 



• Dombóvári Karatesuli Khe. 400.000 Ft 
• Dombóvári Focisuli Egyesület 1.000.000 Ft 
• Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület 108.332 Ft 
• Dombóvári Labdarúgó Klub 83.332 Ft 
• Dombóvári Amatőr Röplabda Club 116.666 Ft 

 

Kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslatok elfogadását! 

I. Határozati javaslat 

a Farkas Attila Uszoda kedvezményes igénybevételének biztosításáról a 

Dombóvári Sportiskola Egyesület számára 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerint továbbra is 50 Ft/óra/fő belépőjegyárral 

biztosítja a Dombóvár, Szenes Hanna tér 1. alatti Farkas Attila Uszoda igénybevételét 

a Dombóvári Sportiskola Egyesület számára 2022. december 31. napjáig, az 

Egyesületet a használattal kapcsolatban egyéb költség nem terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kedvezményes igénybevételt 

biztosító szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2022. január 31. – a szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

II. Határozati javaslat 

az Ujváry Kálmán Sporttelep használatának biztosításáról a Dombóvári 

Focisuli Egyesület számára 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ujvári Kálmán Sporttelep 

(Dombóvár, Katona József u. 37.) vonatkozásában a Dombóvári Focisuli Egyesület 

használatba adási szerződését a lejáró szerződéssel azonos tartalommal 12 hónappal, 

2022. december 31. meghosszabbítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Ujvári Kálmán Sporttelep 

használatára és működtetésére irányuló szerződés módosításának aláírására.  

 

Határidő: 2022. január 15. – a szerződésmódosítás aláírására  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

 

 

 

 



III. Határozati javaslat 

sportszervezetek részére támogatási előleg biztosításáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetésében a sportszervezetek támogatására elkülönített keret terhére az 

alábbi összegű sporttámogatásban részesíti a következő sportszervezeteket 

előlegként a 2022. évi sporttámogatásuk terhére:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az 1. pont szerinti sporttámogatási előlegek a 2022. év első két hónapjában 

kerülnek kifizetésre egyenlő részletekben. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatott 

sportszervezetekkel megkötésre kerülő támogatási szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2022. január 15. – a támogatási szerződések megkötésére  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 

 

 

 

A sportszervezet neve A támogatási előleg összege 

Dombóvári Futball Club 1.666.670,- Ft 

Dombóvári Spartacus Szövetkezeti 

Sportegyesület 
108.332,- Ft 

Dombóvári Labdarúgó Klub 83.332,- Ft 

Dombóvári Karatesuli Egyesület 400.000,- Ft 

Dombóvári Focisuli Egyesület 1.000.000,- Ft 

Dombóvári Amatőr Röplabda Club 116.666,- Ft 

Összesen: 3.375.000,- Ft 


