5. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/ 271-6/2021.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. november 24-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:

Döntés a TIAC Városi Sportegyesület támogatásáról

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző

Megtárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Meghívandó:

Takács Gábor, TIAC VSE elnök
Tisztelt Képviselő-testület!

A TIAC VSE elnöke kérelemmel fordult Tapolca Város Önkormányzatához, amely az
alábbiakat tartalmazza:
A TIAC VSE 2021. év végéhez közeledve - a korábbi évekhez hasonlóan – az adott bajnoki
évadhoz kapcsolódóan sportfejlesztési programjának (SFP) egy részéből tárgyi eszköz
beruházásokat szeretne megvalósítani.
A megvalósításokhoz kéri az ingatlan tulajdonosának, Tapolca Város Önkormányzatának a
támogatását az önerő összegének biztosítására.
A Bauxit Városi Sport és Szabadidőcentrum infrastruktúrájának fejlesztése tovább folytatódik.
A hamarosan elkészülő nagypályás műfüves pálya, napelempark, illetve a villanyvilágítás
elkészültével műszaki ellenőri, statikai, illetve könyvvizsgáló által felmerült költségek
jelentkeztek.
A Batsányi János Gimnázium udvarán lévő kispályás műfűnél szabvány mérettől eltérő
különbség miatt bruttó 555.356 Ft pótmunka került benyújtásra.
Fentiekre tekintettel a következő tárgyi eszközökre szeretné az önerőt támogatási szerződés
formájában igénybe venni:
•

Műszaki ellenőri, statikai díjazás kapcsán felmerülő pluszköltségek összesen:
bruttó: 690.000 Ft

•

Könyvvizsgálói költség: bruttó 750.000 Ft.

•

Kispályás műfű: bruttó 555.356 Ft

Az Egyesület tárgyi beruházásainak befejezéséhez önkormányzati hozzájárulás szükséges
összesen bruttó 1.935.356,- Ft összegben.
A támogatással a tapolcai labdarúgó utánpótlás helyzete javul, a körülmények jobbak lesznek,
és a város tulajdonában lévő ingatlanok értéke nőni fog.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
TIAC Városi Sportegyesület 2021. évre tervezett tárgyi
beruházásai megvalósításához összesen bruttó 1.935.356
Ft összegű támogatást biztosít, melyet műszaki ellenőri,
statikai, könyvvizsgálói díjazás, illetve a Batsányi János
Gimnázium udvarán lévő kispályás műfű kapcsán
felmerülő többlet kiadások saját forrás által nem
biztosított költségeinek fedezetére használhat fel.
A támogatás forrása Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Tapolca város költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklet I.
Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme.
Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

Tapolca, 2021. november 18.

Dobó Zoltán
polgármester

