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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) ismételten meghirdette az amatőr 
labdarúgó-létesítmények felújítását támogató programját a látvány-csapatsportok
támogatásának adókedvezménye program (TAO) keretében.

A programban előminősített szervezetek pályázhatnak, melynek keretében bruttó 
700 ezer és 7 millió Ft közötti összeget nyerhetnek el, amelyet a szükséges önrésszel
kiegészítve például a sporttelep biztonságát, a szurkolók és játékosok komfortérzetét,
valamint a sporttelep funkcionalitásának fejlesztését célzó beruházásokra költhetnek.

A pályázatokat 2014. február 14-ig az MLSZ online-rendszerén keresztül lehet
benyújtani.

A kiírás szerint a program célja, hogy egy következetes, ütemezett forrás-
felhasználási koncepció segítségével az amatőr sportszervezetek által használt 
sporttelepek felújításán, biztonságosabbá, komfortosabbá tételén keresztül az amatőr 
futball játékos-, szakember-, valamint szurkoló megtartó és vonzó képessége
javuljon. Az MLSZ ezzel egyben azt is szeretné elérni, hogy szélesebbé váljon a
futball tömegbázisa és javuljon közösségi elfogadottsága.

A pályázati kiírás értelmében a benyújtott program legmagasabb elszámolható
költsége bruttó 10.000.000.- Ft, amely már tartalmazza a pályázótól várt 30%-os -
3.000.000,- Ft összegű - önrészt, a 70%-os támogatási arány figyelembevételével az 
elnyerhető összeg 7.000.000,- Ft.  
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Fenti szempontok figyelembevételével összeállítottunk egy három pontból álló
pályázati javaslatot a 10.000.000.- Ft-os bekerülési költségre, mely a következőket 
tartalmazza:

- a füves edzőpálya területén automata öntözőrendszer kiépítése. Becsült 

költsége: bruttó 3.400.000.- Ft.

- a füves edzőpálya felújítása (talajszellőztetés, célgép vásárlása.)  Becsült 

költsége: bruttó 900.000.- Ft.

- a füves edzőpálya nyugati oldala mellett két 30 m magas tartóoszlop 

felállítása, ezekre pályavilágítás kiépítése. Becsült költsége: bruttó 5.700.000.-

Ft.

A  maximálisan igényelhető összegre pályáznánk az előzőekben  felsorolt fejlesztések 
közül azokra , amelyekre a tervezői költségvetés véglegesítése után az önrésszel 
kiegészített elnyerhető források elegendő fedezetet nyújtanának. 

Megjegyezzük, hogy fenti pályázatban foglaltak megvalósítása esetén a
labdarúgáson kívül az atlétika és más sporttevékenységek gyakorlása is kedvezőbb 
körülmények között folytatható. A pályavilágítás lehetőséget teremt a munkaidő 
utáni sportolásra, az igazi szabadidős sporttevékenységre. 
Nem utolsósorban a pályázati cél jól szolgálja a Tapolca Város Testnevelés és
Sportkoncepciója 2011-2015. című dokumentumban megfogalmazott, az utánpótlás-
nevelésre irányuló célokat, miszerint „Az eredményes felnőtt versenysport 
megteremtésének alapja az utánpótlás nevelés, amely biztosítja az egymás után
következő generációk közötti folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a 
tehetséges sportolók kiválasztásához. Az említetteken kívül azonban az utánpótlás
nevelés sokkal fontosabb feladatának kell tekintenünk az abban résztvevő fiatalok 
egészségi és edzettségi, valamint pszichikai állapotának javítását, illetve a
sporttevékenység során a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítását. Az
Önkormányzat ezért fontos feladatának tekinti a sportegyesületi keretek közt folyó
utánpótlás-nevelés támogatását. Városunk sportéletét jellemzi, hogy a legtöbb
sportegyesületben az utánpótlás-nevelés céljára juttatott önkormányzati támogatás és
az egyesület saját erőforrásai együttesen sem tudják biztosítani a szakterület 
fejlődését, legjobb esetben is csak annak szinten tartását.”  
A koncepcióban foglaltak végrehajtása érdekében fontosnak tartunk minden olyan
lehetőséget megragadni, ahol forrás nyerhető akár működésre, akár fejlesztésre.  

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fentiekben bemutatott célok szem 
előtt tartásával támogassa a legmagasabb összeg elnyerésére a Tapolcai Ifjak 
Atlétikai Club Városi Sportegyesület /TIAC VSE/ által benyújtandó pályázatot,
vállalja az ehhez szükséges 3.000.000.- Ft önrész TIAC VSE részére történő 
biztosítását.

A kiírás szerint az Önkormányzat nem lehet pályázó, ezért szükséges az önrész
összegét átutalni a pályázni jogosult Sportegyesület részére.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által
meghirdetett amatőr labdarúgó-
létesítmények felújítását támogató
fejlesztésekhez kapcsolódó kiírására a
Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi
Sportegyesület /TIAC VSE/ pályázatot
nyújtson be legfeljebb 10.000.000.- Ft, azaz
Tíz-millió forint fejlesztési összegben.

Eredményes pályázat esetében Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
vállalja a pályázathoz szükséges önerőt, 
legfeljebb 3.000.000.- Ft összegben Tapolca
Város Képviselő-testületének Tapolca Város 
2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló
önkormányzati rendelet pályázati tartalék
előirányzata terhére. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2014. február 5.

Császár László
polgármester


