5. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/173-2/2020.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. március 27-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Döntés a TIAC VSE részére TAO pályázat keretében megvalósuló
beruházásokhoz nyújtott önrészről

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Iker Viktória jegyző
Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző

Megtárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Meghívandók:

Takács Gábor TIAC VSE elnök
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.)
lehetőséget biztosít hat látványsportág TAO‐ból való támogatására. A látvány – csapatsport
(kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, vízilabda, jégkorong és röplabda) támogatásával különböző
jogcímekre van lehetőség pályázatot benyújtani, úgy, mint utánpótlásnevelésre, képzéssel
összefüggő feladatokra, tárgyi eszköz beruházásokra, felújításra, egyéb beruházásokra.
A TIAC VSE élén bekövetkezett változások óta sikeres pályázatok és fejlesztések történtek. A
fejlesztések azonban nem valósulhattak volna meg Tapolca Város Önkormányzatának segítsége
nélkül.
Az elmúlt évben a Városi Sporttelep részét képező öltözőépület felújításra került, nyílászárók
cseréjével és a teljes épületet érintő szigeteléssel. Továbbá megújult a Sporttelep
hangtechnikája. A pályázatok megvalósításához szükséges önerőt, Tapolca Város
Önkormányzata biztosította.
Az Egyesület a 2020. évre is számos beruházás, felújítás megvalósítását tervezte, melyhez
szükséges TAO támogatások nagy részét össze is gyűjtötte, ugyanakkor a teljes
megvalósításhoz szükséges önerő nem áll rendelkezésre, ehhez kérte Tapolca Város
Önkormányzata segítségét. Tekintettel a kialakult helyzetre, melynek önkormányzatunkat
illetően is előre nem látható, ugyanakkor valószínűsíthetően komoly gazdasági következményei
lesznek, a kérelemben megjelölt beruházások/felújítások/tárgyi eszköz beszerzések közül a
sporttelepen a játékoskijáró felújításához és kispadok beszerzéséhez szükséges, összesen
1.384.122,- Ft összegű önerő biztosítását javaslom az Egyesület részére.
Fenti leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a TIAC VSE
2020. évre tervezett TAO-s beruházásai megvalósításához
1.384.122,- Ft összegű önrészt biztosít.
A beruházások elvégzéséhez szükséges 1.384.122,- Ft összegű
önrész forrása Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Tapolca város költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.)
önkormányzati rendelete 7. melléklet I. Tartalékok 2. Céltartalék
2.2. Felhalmozási célú 2.2.1. Pályázati tartalék jogcíme.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét
átadásáról szóló megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Tapolca, 2020. március 20.

Dobó Zoltán
polgármester
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