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TISZTELT KÉPVISELŐ‐TESTÜLET!
A Tapolca Városi Sportegyesület 2014. április 30‐án pályázatot nyújtott be a „Tapolca Városi
SE 2014/15. évi TAO” címmel a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Támogató)
felé. A pályázat részeként terveznék a Csermák József Rendezvénycsarnok parketta
csiszolását, lakkozását és vonalazását. Támogató kérelmi rendszerében a pályázat
megvalósításához szükséges az önkormányzatnak nyilatkozni az önrész rendelkezésre
állásáról. Korábban a pályázaton való részvétel támogatásáról nyilatkozat került kiadásra. A
projektben szereplő sportfejlesztési program összköltsége 6.622.420,‐Ft, azaz Hatmillió‐
hatszázhuszonkétezer‐négyszázhúsz forint, melynek önrészhányada az összköltség 30%‐a,
azaz 1.986.726,‐Ft, azaz Egymillió‐kilencszáznyolcvanhatezer‐hétszázhuszonhat forint.
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.)
lehetőséget biztosít öt látványsportág TAO‐ból való támogatására. Az elmúlt években a
Tapolca Városi SE Kézilabda szakosztályai éltek is ezzel a lehetőséggel, működésükhöz
sikerült támogatást nyerniük.
Hasonló jellegű előterjesztést tárgyalt a Képviselő‐testület 2013. november 22‐i ülésén,
amely után három tusoló teljes felújítása meg is történt a csarnokban. Az állandó használat
eredményeképpen indokolt lenne a rendezvénycsarnok parkettájának újra csiszolása,
lakkozása és vonalazása. A Tao tv. továbbra is lehetőséget teremt a TAO felajánlására a
sportcélú ingatlanok felújításához is, ezzel is biztosítva a sportolás infrastrukturális
feltételeinek megteremtését, illetve javítását.
A pályázati kiírás, illetve a jogszabály előírásai szerint a felújításra elnyerhető összeg 70%‐a
finanszírozható a pályázati pénzből és mivel a felújítandó vagyontárgy önkormányzati
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tulajdon, a képviselő‐testület támogató hozzájárulása esetén a tulajdonos biztosítaná a
szükséges 30% önrészt.
Tapolca Város Önkormányzata stratégiai programjában szerepel „a városi szabadidős‐, sport‐
és kulturális igényeket ellátó önkormányzati tulajdonú létesítmények: Városi
Rendezvénycsarnok, … biztonságos működéséhez a szükséges forrásokat biztosítani kell,
ösztönözni kell a pályázati források megszerzését, felhasználását.”
Az előzőekben leírtakra tekintettel, mivel a projekt megvalósítás áthúzódik a következő évre,
célszerű a Képviselő‐testületnek a 2015. évi költségvetés terhére vállalnia, illetve biztosítania
a meghatározott önrészt, nyertes pályázat esetén.

Tisztelt Képviselő‐testület!
Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a
Tapolca Városi Sportegyesület „Tapolca Városi SE
2014/15. évi TAO” elnevezésű, „Csermák József
Rendezvénycsarnok parketta újra csiszolása, lakkozása
és vonalazása” felújítása tárgyában benyújtott
pályázathoz a 30%‐os önrész, 1.986.726,‐Ft, azaz
Egymillió‐kilencszáznyolcvanhatezer‐hétszázhuszonhat
Forint hányadot a 2015. évben Tapolca Város 2015. évi
költségvetésének terhére biztosítja nyertes pályázat
esetén.
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