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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2016. augusztus 9-i rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:

A Tapolca Városi Sportegyesület és a TIAC-VSE támogatása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Ughy Jenőné jegyző

Megtárgyalja:

Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívott:

Rédli Károly, Tapolca Városi Sportegyesület elnöke
Frang László, TIAC-VSE elnöke

TISZTELT KÉPVISELŐ‐TESTÜLET!
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao
tv.) lehetőséget biztosít öt látványsportág TAO‐ból való támogatására. A látvány –
csapatsport (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, vízilabda és jégkorong) támogatásával
különböző jogcímekre van lehetőség pályázatot benyújtani, úgy, mint utánpótlás‐
nevelésre, képzéssel összefüggő feladatokra, tárgyi eszköz beruházásokra felújításra,
egyéb beruházásokra.
Az elmúlt években a Tapolca Városi SE Szakosztályai éltek is ezzel a lehetőséggel, és
sikerült támogatást is nyerniük.
A Tapolca Városi Sportegyesület pályázatokat nyújtott be a „Tapolca Városi SE 2016/17. évi
TAO” címmel a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetség, mint támogatók felé. A TIAC–VSE a Magyar Labdarúgó Szövetség felé nyújtott
be pályázatot.
1. Tapolca Városi Sportegyesület pályázata
A Magyar Kézilabda Szövetség felé a Tapolca Városi Sportegyesület Női kézilabda
szakosztálya
nyújtott
be
pályázatot,
mely
keretében
Tárgyi
eszköz
beruházások/felújítások címen a Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye (Tapolca 1894 hrsz.) tornatermének
korszerűsítése során az alábbi fejlesztésekre kerülne sor:
1. Tornaterem parkettázása
2. Tornaterem világítás korszerűsítése
A támogatás alapjaként meghatározott Sportfejlesztési programot a Magyar Kézilabda
Szövetség a be/SFP-04261/2016/MKSZ számon tartja nyilván. A beruházás összértéke
21.370.000 Ft. Ennek 70 %-a TAO támogatásként 14. 959. 000 Ft. A fennmaradó 30 %-os

önerőt, 6.411.000 Ft‐ot szeretnék támogatásként kérni a pályázati tartalék terhére
támogatási szerződés alapján.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetséghez a Tapolca Városi Sportegyesület
Kosárlabda Szakosztálya nyújtott be pályázatot Tárgyi eszköz beruházás, felújítás címen
több tételre vonatkozóan is:
I. A Bárdos Lajos Általános Iskola Székhely Intézménye (Tapolca 2622 hrsz.)
tornatermének korszerűsítésénél az alábbi fejlesztésekre kerülne sor:
1. Tornaterem parkettázása
2. Tornaterem világítás korszerűsítése
II. A Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye (Tapolca 3437/47
hrsz.) tornatermének korszerűsítésénél az alábbi fejlesztésekre kerülne sor:
1. Tornaterem világítás korszerűsítése
2. Gerflor/Taraflex Bateco sportpadló védőburkolat beszerzése
III. A Csermák József Rendezvénycsarnok (Tapolca 2034 hrsz.) eredményjelzőjének
korszerűsítésére, fejlesztésére kerül sor:
IV. Tapolca Városi Sportegyesület Kosárlabda Szakosztályának kisbusz beszerzése
A támogatás alapjaként meghatározott Sportfejlesztési programot a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetség a be/SFP-07236/2016/MKOSZ számon tartja nyilván. A
beruházás összértéke 27.501.985 Ft. A TAO támogatás ennek 70 %-a, azaz 19.251.390 Ft. A
fennmaradó 30 %‐os önerőt, 8.250.596 Ft‐ot szeretnék támogatásként kérni a pályázati
tartalék terhére támogatási szerződés alapján.
2. TIAC-VSE pályázata
A Magyar Labdarúgó Szövetséghez a TIAC – VSE nyújtott be pályázatot Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás címre vonatkozóan:


A Városi Sporttelepen (Tapolca 1938 hrsz.) használt meleg vízrendszer felújítása

A támogatás alapjaként meghatározott Sportfejlesztési programot a Magyar Labdarúgó
Szövetség a be/SFP-07236/2016/MKOSZ számon tartja nyilván. A beruházás összértéke
3.067.840 Ft.
A szükséges önerő, melyet TAO támogatásként kell a Szakosztálynak összegyűjteni,
2.147.488 Ft. A fennmaradó 30 %‐os önerőt, 920.352 Ft‐ot szeretnék támogatásként kérni
a pályázati tartalék terhére támogatási szerződés alapján.
Összességében a pályázati kiírás, illetve a jogszabály előírásai szerint a felújításra
elnyerhető összeg 70%‐a finanszírozható a pályázati pénzből. Mivel a felújítás, fejlesztés
önkormányzati tulajdon, kérik, hogy a képviselő‐testület támogatásával, hozzájárulásával
a tulajdonos biztosítsa a szükséges 30% önrészt.

A fent leírtak szerint a teljes beruházás összesen 51.939.825 Ft lesz. Az Egyesületeknek a
TAO támogatásokból ezen összeg 70 %‐át, azaz 36.357.878 Ft önrészt kell összegyűjteniük
a vállalkozói szféra segítségével.
A fennmaradó 30 % az önrész, ennek teljes összege: 15.581.948 Ft.
Az önrész biztosításával kapcsolatban a Kiírók (Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége és Magyar Labdarúgó Szövetség) felé az önerő
igazolására (képviselő‐testületi döntés csatolása), illetve a tulajdonosi hozzájárulásokra
van szükség valamennyi helyrajzi számra vonatkozóan.
Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete, mint a
felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, a Tapolca Városi
Sportegyesület „Tapolca Városi SE 2016/17. évi TAO” elnevezésű,
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások tárgyában benyújtott
pályázatához nyertes pályázat esetén a 30 %-os önrészt, összesen
14.661.596,- Ft, azaz Tizennégymillió-hatszázhatvanegyezerötszázkilencvenhat Forintot a Tapolca város 2016. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet Tartalékok, Pályázati
tartalékok jogcím terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete, mint a
felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, a TIAC-VSE „TIAC-VSE
2016/17.
évi
TAO”
elnevezésű,
Tárgyi
eszköz
beruházások/felújítások tárgyában benyújtott pályázatához
nyertes pályázat esetén a 30 %-os önrészt, összesen 920.352,- Ft,
azaz Kilencszázhúszezer‐háromszázötvenkettő Forintot a Tapolca
város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
Tartalékok, Pályázati tartalékok jogcím terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Tapolca, 2016. augusztus 5.
Dobó Zoltán
polgármester

