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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2021. augusztus 17-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 

 
Tárgy:  Döntés a TIAC Városi Sportegyesület részére TAO pályázat 

keretében megvalósuló beruházásokhoz nyújtott támogatásról 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző 
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
Meghívandó:  Takács Gábor a TIAC VSE elnöke  
 

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 Városi Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2021-2022. évadjában - a korábbi 
évekhez hasonlóan - az adott bajnoki évadhoz kapcsolódóan sportfejlesztési programjának egy 
részéből tárgyi eszköz beruházásokat szeretne megvalósítani, amely által a Városi Sport és 
Szabadidőcentrum értéke növekedik. 
A tárgyi eszköz beruházások mértékének 70%-át az Egyesület a társasági adó felajánlásokból 
összegyűjtötte, feltöltötte a támogató cégeknek, vállalkozásoknak köszönhetően. A TAO 
pályázatok kapcsán a maradék 30%-os önerő egy részét az Egyesület nem tudja teljes 
mértékben finanszírozni. A fejlesztések kivitelezéséhez Tapolca Város Önkormányzatának 
segítsége szükséges.  

 
Az Egyesület az alábbi fejlesztéseket szeretné megvalósítani: 

• a Városi Sporttelepen az energiafelhasználás zöldebbé tétele, 
költséghatékonyabb kihasználásával egy napkollektor park kialakítása: 
Beruházási érték: 16.386.000 Ft. Hiányzó önerő: 5.021.246 Ft. 

• a Városi Sporttelepen a műfüves játéktér mellé egy a bajnoki mérkőzések 
lejátszására is alkalmas villanyvilágítás kiépítése: 31.237.897 Ft. Hiányzó 
önerő: 9.572.389 Ft. 

• a Csermák József Rendezvénycsarnok melletti kispályás műfüves játéktér 
szőnyegcseréjére: 10.000.000 Ft. Hiányzó önerő: 3.064.351 Ft. 

 



Az Egyesület beruházásainak befejezéséhez hiányzó összeg összesen bruttó 6.200.000,- Ft, 
mely biztosítása céljából támogatási kérelemmel fordult Tapolca Város Önkormányzatához. 
 
Az Egyesület által kért forrás biztosításával a tapolcai labdarúgó utánpótlás helyzete, 
körülményei javulnak, a város tulajdonában lévő ingatlan értéke növekedni 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 TAO-s 
beruházásai megvalósításához összesen bruttó 
6.200.000,- Ft összegű támogatást biztosít, melyet a 
Városi Sporttelepen napkollektor park kialakítására, a 
műfüves játéktér villanyvilágításának kiépítésére és a 
Csermák József Rendezvénycsarnok melletti kispályás 
műfüves játéktér szőnyegcseréjének saját forrás által nem 
biztosított költségeinek fedezetére használhat fel. 

 
A támogatás forrása Tapolca város 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati 
rendeletének 7. melléklet I. Tartalékok 1. Általános 
tartalék jogcíme.  

 
Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. 

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
 
 
Tapolca, 2021. augusztus 13. 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 

 
 
 


