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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Mint ismert, 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. 
 
Rédli Károly, a Tapolcai Városi Sportegyesület elnöke fordult kérelemmel Tapolca Város 
Önkormányzatához a Kézilabda Szakosztály által 2017. áprilisában  benyújtott „Tapolca Városi 
SE 2017/18. évi TAO” címmel a Magyar Kézilabda Szövetséghez (a továbbiakban: Támogató) 
benyújtott pályázata kapcsán. Az elnök a pályázat megvalósításának megnövekedett költségei 
okán kéri önkormányzatunk támogatását. 
 
A Támogatóhoz a TVSE által 2017. áprilisában benyújtott, fent hivatkozott pályázat keretében 
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások címen a Csermák József Rendezvénycsarnok 
korszerűsítésére keretében három dolog fejlesztésére kerül sor:  
 

I. Sportcsarnok tetőszerkezet felújítás   
Sportcsarnokunk tetőszerkezete nem megfelelő. Korábban az egyik tartógerenda 
megrepedt, az épület több helyen beázik. Szeretnénk végleges megoldásként teljes körű 
felújítást végezni. 

 
II. Napelemes rendszer kiépítése 

55,12kW-os napelemes rendszer WÜRTH rögzítéssel tetőre telepítéssel a tapolcai 
Csermák József Rendezvénycsarnok épületére. A megújuló energia felhasználásának 
segítségével jelentősen csökkenthetjük a csarnok fenntartásának költségeit. 

III. Sportcsarnok homlokzati nyílászárók cseréje 
Sportcsarnokunk nyílászáróinak rossz illeszkedése rendszeres problémát okoz, 
különösen a csarnok szigetelése kapcsán. Szeretnénk ezeket kicserélni, amivel egyrészt 
a komfortérzetet növelnénk, másrészt költségmegtakarítást is tudunk realizálni. A 
munka 13 db külső nyílászárót érint szereléssel, bontással. 



 
A benyújtott pályázattal kapcsolatban a Képviselő-testület tavaly, az október 24-i nyilvános 
ülésén már megtárgyalt egy előterjesztést, mégpedig a Támogató által kibocsátott hiánypótlási 
felhívás okán. Akkor a Képviselő-testület a hiánypótlásra a 147/2017. (X.24.) képviselő-
testületi határozatában tulajdonosi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a tulajdonában levő 
Rendezvénycsarnok korszerűsítésre kerüljön valamennyi, fent részletezett, korszerűsítésre 
szoruló tétel (tető, nyílászárók, napelemes rendszer) tekintetében. 
 
 
A TVSE a pályázat benyújtásakor, azaz tavaly áprilisban árajánlatokat kért be a tervezett 
munkálatok költségeivel kapcsolatban. Költségvetésében a kapott árajánlatok szerinti 
összegekkel tervezett.  Az idei évben a beruházások megvalósításához kapcsolódóan azonban  
egy év alatt körülbelül mintegy 15 %-os drágulást tapasztalt: 
 

  Eredeti összeg Változás 
Változás 
mértéke 

  2017. április 2018. március % 
Sportcsarnok tetőszerkezet 
felújítása 31 909 824 Ft 36 696 298 Ft 115 
Napelemes rendszer  27 633 854 Ft 31 778 932 Ft 115 
Sportcsarnok homlokzati 
nyílászárók cseréje  11 091 208 Ft 12 754 889 Ft 115 

Összesen: 70 634 886 Ft 81 230 119 Ft  
 
Az elnök a megnövekedett beruházási összeget az építőanyagok, és a munkaerő egyértelmű 
drágulásával magyarázta.  
 
A TVSE, mint pályázó, beruházó nem rendelkezik elegendő forrással a megdrágult fejlesztés 
megvalósításához, ezért az elnök a tulajdonos Tapolca Város Önkormányzatát kérte, hogy a 
beruházás értékének 10%-os mértékéig, vagyis 8.123.012,- Ft, azaz nyolcmillió-
egyszázhuszonhétezer-tizenkettő Ft összeg erejéig segítse a Csermák József 
Rendezvénycsarnok korszerűsítését. Rédli Károly elnök levele az előterjesztés mellékleteként 
olvasható. 
 
A beruházás megvalósulása esetén a város ezen vagyonelemének értéke nő, a fenntartási 
költségek pedig csökkennek. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a pályázati cél 
megvalósítása érdekében biztosítsuk az önerőt a TVSE számára. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete, mint a 
felújítással érintett Tapolca, 2034. hrsz. alatti ingatlan (Csermák 
József Rendezvénycsarnok) tulajdonosa, a Tapolca Városi 
Sportegyesület „Tapolca Városi SE 2017/18. évi TAO” 
elnevezésű, Tárgyi eszköz beruházások/felújítások tárgyában 
benyújtott pályázatához 8.123.012,- Ft, azaz Nyolcmillió – 
egyszázhuszonháromezer – tizenkettő Ft Forint összegű önrészt 
biztosít. 



 
 A beruházás összköltségének 10%-át kitevő önrész forrása a 
költségvetésben tervezetten felül eladott ingatlanokból származó 
bevétel.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
Tapolca, 2018. március 22. 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tisztelt Tapolca Város Önkormányzata! 
Tisztelt Dobó Zoltán Polgármester Úr! 
 
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 Tapolca Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya (a továbbiakban: TVSE) 2017. 
áprilisában is benyújtott pályázatot TAO jogcímekre „Tapolca Városi SE 2017/18. évi TAO” 
címmel a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Támogató) felé.  
 
A Támogató felé benyújtott pályázat keretében Tárgyi eszköz beruházások/felújítások címen 
a Csermák József Rendezvénycsarnok korszerűsítésére keretében három dolog fejlesztésére 
kerül sor:  
 

I. Sportcsarnok tetőszerkezet felújítás   
Sportcsarnokunk tetőszerkezete nem megfelelő. Korábban az egyik tartógerenda 
megrepedt, az épület több helyen beázik. Szeretnénk végleges megoldásként teljes körű 
felújítást végezni. 

 
II.  Napelemes rendszer kiépítése 

55,12kW-os napelemes rendszer WÜRTH rögzítéssel tetőre telepítéssel a tapolcai 
Csermák József Rendezvénycsarnok épületére. A megújuló energia felhasználásának 
segítségével jelentősen csökkenthetjük a csarnok fenntartásának költségeit. 

III. Sportcsarnok homlokzati nyílászárók cseréje 
Sportcsarnokunk nyílászáróinak rossz illeszkedése rendszeres problémát okoz, 
különösen a csarnok szigetelése kapcsán. Szeretnénk ezeket kicserélni, amivel egyrészt 
a komfortérzetet növelnénk, másrészt költségmegtakarítást is tudunk realizálni. A 
munka 13 db külső nyílászárót érint szereléssel, bontással. 

 
A pályázat benyújtásakor - 2017 április - TVSE bekért árajánlatokat a megvalósításhoz 
kapcsolódóan, mely összegekkel terveztünk. Az idei évben a beruházások megvalósításhoz 
kapcsolódóan tapasztalhattuk, hogy az elmúlt egy év alatt körülbelül 15 %-ot drágultak a 
beruházások: 
 

  Eredeti összeg Változás 
Változás 
mértéke 

  2017. április 2018. március % 
Sportcsarnok tetőszerkezet 
felújítása 31 909 824 Ft 36 696 298 Ft 115 
Napelemes rendszer  27 633 854 Ft 31 778 932 Ft 115 
Sportcsarnok homlokzati 
nyílászárók cseréje  11 091 208 Ft 12 754 889 Ft 115 

Összesen: 70 634 886 Ft 81 230 119 Ft  
 
 
 



A megnövekedet beruházási érték magyarázata az építőanyagok, a munkaerő egyértelmű 
drágulása, melyet ez élet valamennyi területén érzékelhetünk. 
 
A TVSE, mint pályázó, beruházó nem rendelkezik elegendő forrással a megdrágult fejlesztés 
megvalósításához. A korszerűsítés révén a város vagyona nőhet, melyhez kérnénk az ingatlan 
tulajdonos, Tapolca Város Önkormányzatát, hogy a beruházás 10 % erejéig 8.123.012 Ft, azaz 
Nyolcmillió – egyszázhuszonháromezer – tizenkettő Ft támogatással segítse a Csermák József 
Rendezvénycsarnok modernizálását.  
 
Tapolca, 2018. március 21.  
 
 
 

Rédli Károly 
Elnök 

Tapolca Városi Sportegyesület 
 
 



 


