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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága 2017. március 21-én 
tartott nyilvános ülésén tárgyalta „A sporttevékenység támogatására beérkezett pályázatok 
elbírálása” című napirendi pontot, melynek elfogadása eredményeként – több más 
sportszervezet, egyesület mellett - az SZL-Bau Balaton Vívóklub 5.200.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült, melyet kizárólag a működéshez szükséges költségek 
finanszírozására lehet felhasználni. A támogatási szerződés 2017. március 22. napján került 
aláírásra, azzal, hogy a támogatási összeg folyósítása négy egyenlő részletben történik. 
 
Horváthné Szalay Gyöngyi, az SZL-Bau Balaton Vívóklub szakedzője, elnökségi tagja június 
hónapban arról tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az SZL-Bau Balaton Vívóklub tapolcai 
tagjai az egyesületből kiválva új sportegyesületet hoznak létre Tapolca Vívóklub elnevezéssel. 
Kérte a Tapolca név használatának, valamint annak engedélyezését, hogy telephelyként és 
székhelyként az önkormányzat tulajdonában álló épületet (8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-
14.; Batsányi János Gimnázium és Kollégium) jelölhessék meg, melyet a Képviselő-testület 
támogatott.  
 
Személyesen, több alkalommal, mindkét érintettel egyeztetett, s kérte, hogy írásban 
nyilatkozzanak fontos kérdésekről pl. vagyon megosztásáról, az elért sikereknek a 
továbbiakban ki lesz az erkölcsi haszonélvezője, mindenekelőtt azonban az önkormányzat által 
nyújtott támogatás hátralévő részének sorsáról. Ez részben történt meg.    
 
A szakedző az új egyesület alakítását azzal indokolta, hogy hosszú évek óta érlelődött benne a 
gondolat, hogy tanítványai tapolcai színekben versenyezzenek, tapolcai edzővel, így a 
versenyeken Tapolca hírnevét tovább öregbíthessék. 



   
Az egyesület 2017. június 6-án tartotta alakuló ülését. Az új vívóklubot a Veszprémi 
Törvényszék 2017. június 22. napján kelt végzésével vette nyilvántartásba.  A korábbi klubból 
átigazolt 35 fő versenyző teljes vívófelszerelése a 2017. július 17-én kelt jegyzőkönyv alapján 
átadásra került a Tapolca Vívóklubnak.  
 
Borosné Eitner Kinga tájékoztatása alapján a korábbi egyesület lemondott az „SZL-Bau” név 
használatáról, a továbbiakban Balaton Vívóklub elnevezéssel folytatják tevékenységüket, 
székhelyüket is áthelyezték, ezáltal nem tartanak igényt a vívóterem használatára sem.  
 
A pályázaton elnyert támogatási összeg fele, azaz 2.600.000,- Ft a szerződésnek megfelelően 
átutalásra került az SZL-Bau Balaton Vívóklub részére. A körülményekben bekövetkezett 
jelentős változások indokolttá teszik a fennmaradt támogatási összeg sorsának átgondolását. 
Tekintettel arra, hogy a tapolcai versenyzők többsége átigazolt, a szerződéses partner átalakult, 
ez alapot adhat a támogatási szerződés önkormányzat általi felmondására.  
 
Figyelembe véve, hogy az eddigi sikereket az SZL- Bau Balaton Vívóklub égisze alatt szerezték 
a versenyzők, valamint néhány tapolcai versenyző továbbra is Borosné Eitner Kinga által 
vezetett vívóklub kötelékében maradt, javaslom a fennmaradó 2.600.000,- Ft fele-fele arányban 
történő megosztását a két egyesület között.  
 
A korábbi és az újonnan megalakult egyesület edzéseinek helyszíne a Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium épületében található vívóterem, mely az önkormányzat tulajdonát 
képezi. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület által korábban biztosított ingyenes használat 
időtartama eltelt, valamint az egyesület is átalakult, javaslom a terem öt évre történő 
térítésmentes használatának engedélyezését a Tapolca Vívóklub részére, ezzel is támogatva 
tevékenységüket.  
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján „Nemzeti 
vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, 
valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz 
szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.” 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
15. pontja alapján a „sport, ifjúsági ügyek” a helyi önkormányzat közfeladatai közé tartoznak, 
így nincs akadálya a térítésmentes használat engedélyezésének. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok 
elfogadására. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy az SZL-Bau Balaton Vívóklubbal 
2017. március 22. napján kötött, 5.200.000,- Ft összeg 
folyósításáról szóló támogatási szerződés felmondásra 
kerüljön.  



 
Megállapítja, hogy a támogatási összege fele, 2.600.000,- 
Ft a felmondott  szerződésnek megfelelően átutalásra 
került az SZL-Bau Balaton Vívóklubnak. 
 
Támogatja, hogy a pályázati támogatásból fennmaradó 
2.600.000,- Ft fele-fele arányban kerüljön megosztásra a 
Tapolca Vívóklub és a Balaton Vívóklub között. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az új szerződések aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

II. 
 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolca Vívóklub a Batsányi 
János Gimnázium és Kollégium (8300 Tapolca, Liszt 
Ferenc u. 12-14.) épületében található, önkormányzati 
tulajdonban lévő vívótermet öt évig térítésmentesen 
használja edzések, versenyekre történő felkészítések 
céljára.  
  
Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás 
aláírására.  
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
 

Tapolca, 2017. szeptember 20. 
 
 
 
 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 
 
 
 


