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Horváthné Szalay Gyöngyi Tapolca Vívóklub szakedzője
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata és az SZ-L Bau Balaton Vívóklub között, a Humán Bizottság
28/2017. (III.21.) számú határozata alapján, 2017. március 22. napján kelt támogatási szerződés
szerint az egyesület 5.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült működéshez
szükséges költségei finanszírozására.
Az SZ-L Bau Balaton Vívóklub életében az év közepén jelentős változás történt. Horváthné
Szalay Gyöngyi szakedző új egyesület alapítása mellett döntött. Döntését azzal indokolta,
hosszú évek óta érlelődött benne a gondolat, hogy tanítványai tapolcai színekben
versenyezzenek, tapolcai edzővel, így a versenyeken Tapolca hírnevét öregbíthessék.
Az új egyesület, Tapolca Vívóklub elnevezéssel, 2017. június 6-án tartotta alakuló ülését, majd
ezt követően a Veszprémi Törvényszék 2017. június 22. napján kelt végzésével nyilvántartásba
vette.
Az így kialakult helyzet okán, a körülmények teljes körű tisztázásáig, az elnyert támogatás II.
félévre eső összegének - 2x1.300.000,- Ft - folyósítását határozatlan időre felfüggesztettük.
Borosné Eitner Kinga által vezetett vívóklub lemondott az „SZ-L Bau” név használatáról, s
székhelyét is megszüntette Tapolcán, Balatonfüredre helyezte át. Ezt az információt Szabó
Lajos Konránd, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója is megerősítette. Értesülések
alapján a korábbi egyesület valamennyi tapolcai sportolója az újonnan alakult Tapolca
Vívóklub soraiba igazolt, így a korábbi egyesület Tapolcai Szakosztálya megszűnt.
A körülményekben időközben bekövetkezett változások olyan mértékűek, melyek lehetetlenné
teszik a szerződés eredeti céjának megvalósulását, a tapolcai versenysport támogatását, melyre
tekintettel a támogatás fennálló részének folyósítása okafogyottá vált, javaslom a támogatási
szerződés felmondással történő megszüntetését.
A város életében mindig kiemelkedő szerepet kapott a városi sportegyesületek támogatása, az
önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja működésüket, elsősorban az éves
költségvetésben erre a célra elkülönített összeg pályázati úton történő felosztásával. A
pályázaton való eredményes részvétel számos kritériumnak való megfeleléstől, szempont

figyelembe vételétől függ, pl. a szervezet taglétszáma, költségvetése, tagdíjbevétel mértéke stb.
Fontos kritérium, hogy Tapolca Város Sportkoncepciója 2016-2020 alapján az újonnan alakult
egyesület minimum két éves eredményes működés után részesülhet támogatásban, melytől
azonban írásos kérelemre, külön elbírálás alapján a Humán Bizottság eltérhet.
A leírtak alapján az újonnann alakult Tapolca Vívóklub kérelemre, külön elbírálás alapján
részesülhet pályázati támogatásban. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy tagjai tapolcai
vívók, kik nem most kezdték e sportot űzni, hisz éveken keresztül a korábbi egyesület tagjai
voltak, versenyeken eredményesen szerepeltek, s immár tapolcai színekben versenyezve
öregbítik Tapolca hírnevét.
A sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 40/2012. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése alapján: „Az önkormányzat a közigazgatási területén
működő nem önkormányzati fenntartású sportlétesítményeket, sportcélú civil szervezeteket és
vállalkozásokat az általuk vállalt sportfeladatok arányában, - a lakosság igényét is figyelembe
véve – támogatásban részesítheti.”
A minél eredményesebb szereplés, a tapolcai vívósport hagyományainak széleskörű
megteremtése, népszerűsítése érdekében javaslom 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatás biztosítását az egyesület számára, melyet működési feltételeinek biztosítására
használhat fel. A támogatás forrása Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének
1. Tartalék, Általános tartalék jogcíme.
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, 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 támogatási szerződés
alapján elnyert támogatás még fennálló részének
folyósítása - 2.600.000,- Ft - a körülményekben
bekövetkezett változások folytán okafogyottá vált.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja a támogatási szerződés felmondással történő
megszüntetését.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés felmondásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca Vívóklub 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint
összegű támogatásával egyetért, melyet működési
feltételeinek biztosítására használhat fel.
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 1. Tartalék, Általános tartalék
jogcíme.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
III.

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:
Felelős:

azonnal
polgármester

Tapolca, 2017. október 18.
Dobó Zoltán
polgármester

