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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata három sportegyesület (PASZ Dombóvári Amatőr 

Sportegyesület; Dombóvár 2004. Egyesület és Dombóvári Városi Horgász Egyesület) 

pályázatának benyújtását támogatta a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” felhívásra 

azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok térítésmentes használatát 

biztosította számukra, melyen az egyesületek a pályázaton elnyert forrásból 

fejlesztéseket hajtanak végre. A 2021. évben a három egyesület közül csak a Dombóvár 

2004. Egyesület pályázata volt eredményes. 

 

A PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület és a Dombóvári Városi Horgász Egyesület 

a „Városi Civil Alapok támogatása 2022” felhívásra (a benyújtási határidő 2022. február 

18. 12 óra 00 perc) ismét pályázatot szeretne benyújtani, ezért a korábban velük kötött 

ingatlanhasználatra vonatkozó szerződések időtartamát hosszabbítani szükséges. 

 

A térítésmentes használatba adási szerződéseknek a fenntartási időszak kezdetétől 

(2024. január 1.) öt éves időtartamra kell szólnia, ezért szükséges a használatot biztosító 

határozatok és szerződések módosítása. 
 

I. Határozati javaslat 

a PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület részére biztosított sportlétesítmény-

használat időtartamának módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város 

Polgármestere által a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

130/2021. (IV. 30.) határozatot módosítja, miszerint Dombóvár Város Önkormányzata 

a dombóvári 967/2 hrsz. alatt felvett, a Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti 

ingatlanon található Buzánszky Jenő Sportkomplexum műfüves pályája és kültéri öltöző 

épülete tekintetében a térítésmentes használat jogosultságát 2021. május 1. napjától 

2029. január 1. napjáig biztosítja a PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület részére 

azzal, hogy a közüzemi és működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni, 

valamint a műfüves pályát az Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között 

létrejött együttműködési megállapodásban foglaltakra tekintettel kell működtetnie, 

illetve a műfüves pályát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szakképző intézmény tanulói testnevelés és 

testedzés céljára ellenérték nélkül vehetik igénybe a Sportegyesülettel egyeztett módon 

és időpontokban. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatot biztosító szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2022. február 18. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
 

 

 



II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Városi Horgász Egyesület részére biztosított ingatlanhasználat 

időtartamának módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város 

Polgármestere által a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

151/2021. (V. 14.) határozatot  módosítja, miszerint Dombóvár Város Önkormányzata 

2021. május 14. napjától 2029. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-

patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használatát a 

Dombóvári Városi Horgász Egyesület részére a sporttevékenysége végzése céljából 

azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a 

„Városi Civil Alapok támogatása 2022” elnevezésű pályázat alapján állami 

támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények 

vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési 

kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá az ingatlanon a közforgalmú gyalogos és 

kerékpáros közlekedést köteles változatlanul lehetővé tenni.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatot biztosító szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2022. február 18. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda  
 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 


