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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

Tárgy:

A Tapolca Városi Sportegyesület támogatásának módosítása

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Ughy Jenőné aljegyző
dr. Rozgonyi Viktória önkormányzati ügyintéző

Megtárgyalja:

Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandó:

Rédli Károly, Tapolca Kft. ügyvezetője

Tisztelt Képviselő-testület!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2012. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.
15.) önkormányzati rendelet alapján az 53/2012. (III. 29.) Kt. határozattal támogatást
biztosított a Tapolca Városi Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetséghez
benyújtott pályázatához, mellyel a Városi rendezvénycsarnok küzdőtéri parkettáját
és a vizesblokkokat újítanák fel.
A Képviselő-testület támogató hozzájárulásában a felhalmozási célú pályázati
tartalék terhére a szükséges 30 % önrészt biztosította 2.990.786,- Ft összegben.
A pályázati eljárásban résztvevő Tapolca Városi Sportegyesület kérelemmel élt a
Tisztelt Képviselő-testület felé. Kérelmében előadta, hogy a pályázat részben sikeres
volt, a Magyar Kézilabda Szövetség 2012. augusztus 16-án kelt Jóváhagyó
határozatában a parkett felújítását támogatta. A Sportegyesület a 3.400.222,- Ft
támogatási összegből 3.198.622,- Ft támogatást erre a beruházásra nyert el. (A
fennmaradó 201.600,- Ft-ot a férfi kézilabda-szakosztály nyerte tárgyi eszköz
beruházásra.)
A „Fürdők-tusolók felújítása megnevezésű projektelem nem elszámolható/nem támogatható
költségnek minősül” a határozat szerint, ezért a Szövetség azt nem támogatta.
A pályázatban a parketta felújítás tervezett költségét 4.569.460,- Ft-ban jelölték meg.
A felújításhoz a pályázaton ennek a költségnek a 70%-át, azaz 3.198.622,- Ft-ot
nyerték el. Ennek megfelelően az Önkormányzat által a parketta felújítására vállalt
önrésze (30%) 1.370.838,- Ft.
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Tekintve, hogy a tetőszerkezet javításáig a parkettázásnak nem érdemes nekiállni,
továbbá, hogy a parkett felújítás tervezett határideje a TAO éven belül, 2013. június
30-ig módosítható, az Egyesület kérvényezi a parkett felújítására az Önkormányzat
által megítélt önrész hányad (a parkettázásra eső tervezett összeg 30 %-a: 1.370.838.Ft) felhasználását 2013. június 30-ra módosítani.
A kérelem szerint a pályázat eredményét követően elkészített, a vizesblokkra
vonatkozó módosított tervezet alapján 3.133.734,- Ft-ból felújítható lenne legalább
kettő fürdő-tusoló. Erre azért van szükség, mert a csarnok átadása óta ez másik
legjobban igénybevett egység, így mára már szükséges a felújítása.
Az Egyesület ezért kérvényezi, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a jóváhagyott
önrészből (2.990.786,- Ft) a vizesblokkok felújításához szánt összeg (1.619.948.-Ft)
felhasználását 2012. évben engedélyezze a hivatkozott csarnok részek részbeni
felújításához, továbbá a költségvetéshez szükséges további 1.513.786,- Ft forrást
biztosítson.
A Tapolca VSE kérelme és a Magyar Kézilabda Szövetség határozata az előterjesztés
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZAI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 53/2012. (III. 29.) Kt. határozattal a
Tapolca Városi Sportegyesület és a Tapolca Kft.
által a Tapolcai Rendezvénycsarnok küzdőterének
és vizesblokkjainak felújítására, korszerűsítésre
benyújtott és sikeres pályázathoz biztosított
2.990.786,- Ft,
azaz
Kettőmillió-kilencszázkilencvenezer-hétszáznyolcvanhat forint önerőből
a parketta-felújításra fordítandó 1.370.838,- Ft,
azaz Egymillió-háromszázhetvenezer-nyolcszázharmincnyolc forint hányadot 2013. évben,
Tapolca Város 2013. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 53/2012. (III. 29.) Kt. határozattal a
Tapolca Városi Sportegyesület és a Tapolca Kft.
által a Tapolcai Rendezvénycsarnok küzdőterének
és vizesblokkjainak felújítására, korszerűsítésre
benyújtott és sikeres pályázathoz biztosított
2.990.786,- Ft,
azaz
Kettőmillió-kilencszázkilencvenezer-hétszáznyolcvanhat forint önerőből
a vizesblokk felújítására fordítandó 1.619.948,- Ft,
azaz Egymillió-hatszáztizenkilencezer-kilencszáznegyvennyolc forint hányadot a pályázat
eredményétől
függetlenül
a
vizesblokk
felújításához biztosítja.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester
III.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Tapolcai
Rendezvénycsarnok
vizesblokkban két fürdő-tusoló felújításához
1.513.786,Ft,
azaz
Egymillióötszáztizenháromezer-hétszáznyolcvanhat forint
összegű forrást biztosít a Tapolca Város 2012. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet, 1. Cím:
Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2.
kötvény
kibocsátásából
és
befektetéséből
származó bevétel tartaléka” elnevezésű zártkörű
önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény
terhére.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester
Tapolca, 2012. november 12.

Császár László
polgármester
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