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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Tapolca Vívóklub elnöke, Kranabet Marcell támogatási kérelemmel fordult Tapolca Város 
Önkormányzatához. Az egyesület, mely 2017-ben alakult, Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Humán Bizottsága által a sporttevékenységek támogatására kiírt pályázat 
keretében nem pályázhatott, hisz Tapolca Város Sportkoncepciója alapján a pályázaton való 
részvétel számos kritériumnak való megfeleléstől, szempont figyelembe vételétől függ. 
Fontos kritérium, hogy Tapolca Város Sportkoncepciója 2016-2020 alapján az újonnan alakult 
egyesület minimum két éves eredményes működés után részesülhet támogatásban, továbbá 
kizárólag az a sportegyesület részesülhet támogatásban, amelynek helyi sportágfejlesztési 
programját a Humán Bizottság jóváhagyta. Ezen feltételeknek az egyesület nem felelt meg, 
ugyanakkor a bizottság által megfogalmazódott elvárás, hogy a Tapolca Vívóklub, támogatása 
esetén, feleljen meg az általános – sportegyesület/szakosztály felé támasztott - feltételeknek. 
 
Az egyesület időközben benyújtotta sportágfejlesztési programját, mely jóváhagyás céljából 
szerepel a Humán Bizottság által megtárgyalandó napirendi pontok között. A támogatási 
kérelem képviselő-testület általi elbírálásakor nagy valószínűséggel a Tapolcai Vívóklub is 
rendelkezni fog jóváhagyott sportágfejlesztési programmal. 
 
Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 6. jogcím Működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre, Városi tömeg- és versenysport támogatása előirányzat 
alapján az önkormányzat 21.000 eFt összeget biztosított a 2018. évi sportfeladatok 
támogatására.  
A sporttevékenységek támogatására biztosított keretösszegből 16.000 eFt pályázati úton került 
felosztásra, a további 5.000 eFt Képviselő-testületi döntés alapján osztható fel. 
 



A város életében mindig kiemelkedő szerepet kapott a városi sportegyesületek támogatása, az 
önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja működésüket. A Tapolca Vívóklub tagjai ez 
elmúlt fél évben is jelentős eredményeket értek el, melynek következtében az összegyűjtött 
5467 egyesületi pontjukkal a 12. helyen zárták az évet a 25. klubból. Az idei évben kitűzött 
céljuk az első 10 klub között szerepelni. 
 
Mindezekre tekintettel javaslom 3.600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítását az 
vívóklub számára, melyet működési költségeinek finanszírozására használhat fel. 
 
A Humán Bizottság által kiírt pályázatra beérkezett anyagok és összegek alapján a bizottság 
ülésén megfogalmazódott néhány javaslat, melyek támogatását kérem a fennmaradó összeg 
felosztását illetően.  
A TVSE elnöksége kérelmében a korábbi évek gyakorlata alapján 500.000,- Ft támogatás 
odaítélését kérte Tapolca város 2017. évi legjobb sportolója, Gaál Zsóka részére 
sportegyesületén (TVSE Sakk Szakosztály) keresztül. Kérelmük alapját Tapolca Város 
Sportkoncepciója III. fejezet, Alapelvek alcíme képezi, melyben az önkormányzat feladatként 
határozza meg a versenysportban kiemelkedő eredményeket elérő, a város hírnevét jelentősen 
erősítő szervezetek, sportolók, vezetők tevékenységének kiemelt elismerését.  
A bizottság további 400.000,- Ft nyújtását javasolta a TVSE Sakk Szakosztályának, tekintettel 
elért eredményeikre, nemzetközi, országos versenyeken való részvételükre. 
Végül a bizottság részéről elhangzott a TIAC Városi Sportegyesület - a pályázaton elnyert 
támogatáson felül - további 500.000,- Ft támogatásban részesítése.  Az egyesület életében az 
elmúlt évben a vezetőség cseréjével nagymértékű létszámnövekedés következett be, új sportág 
(futsal) került bevezetésre, melynek költségeivel a költségvetés tervezésekor nem számoltak, 
ugyanakkor jelentősen emelik a működési kiadások összegét. 
                              
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.” 
 
 
Fent írtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 
határozati javaslatok elfogadására. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Vívóklub részére 3.600.000,- Ft, azaz 
Hárommillió-hatszázezer forint összegű támogatást 
biztosít. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2018. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletének 6. Városi tömeg- és 



versenysport támogatása 7. Képviselő-testületi döntés 
alapján felosztható támogatás jogcíme.  
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

II. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TVSE Sakk Szakosztálya részére 500.000,- Ft, azaz 
Ötszázezer forint összegű támogatást biztosít. A 
támogatási összeg a Tapolca város legjobb sportolója 
2017. címet elnyert Gaál Zsóka felkészülésére, 
versenyzési feltételeinek finanszírozására használható fel. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2018. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletének 6. Városi tömeg- és 
versenysport támogatása 7. Képviselő-testületi döntés 
alapján felosztható támogatás jogcíme.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

III. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TVSE Sakk Szakosztály részére 400.000,- Ft, azaz 
Négyszázezer forint összegű támogatást biztosít. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2018. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletének 6. Városi tömeg- és 
versenysport támogatása 7. Képviselő-testületi döntés 
alapján felosztható támogatás jogcíme.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 



 
 

IV. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TIAC Városi Sportegyesület részére 500.000,- Ft, azaz 
Ötszázezer forint összegű támogatást biztosít. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2018. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletének 6. Városi tömeg- és 
versenysport támogatása 7. Képviselő-testületi döntés 
alapján felosztható támogatás jogcíme.  
 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
  
 
 
 

 
Tapolca, 2018. május 23. 
 
 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 


