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Rédli Károly elnök Tapolcai Városi Sportegyesület

Tisztelt Képviselő-testület!
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tao tv.) lehetőséget biztosít öt látványsportág TAO‐ból való támogatására. A látvány
– csapatsport (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, vízilabda, jégkorong és immár
röplabda) támogatásával különböző jogcímeken (utánpótlás-nevelés, beruházás,
felújítás, tárgyi eszköz beszerzés) van lehetőség pályázatot benyújtani.
A Tapolcai Városi Sportegyesület Női kézilabda szakosztálya 2017. május 2-án
„Tapolca Városi SE 2017/18. évi TAO” címmel pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda
Szövetséghez, melynek keretében Tárgyi eszköz beruházások/felújítások címen a Csermák
József Rendezvénycsarnok (Tapolca 2034. hrsz.) korszerűsítésére kerülne sor három tétel
kapcsán:
-

Sportcsarnok tetőszerkezet felújítása
Napelemes rendszer telepítése
A Sportcsarnok nyílászáróinak cseréje

A szakosztályt a Magyar Kézilabda szövetség hiánypótlásra szólította fel a 2017.
szeptember 28-án kelt be/SPF-05261/2017/MKSZ ügyszámú végzésével.
Rédli Károly, a Tapolcai Városi Sportegyesület elnöke ezért levélben fordult a
Képviselő-testülethez. Kérte, hogy a hiánypótlás teljesítése érdekében a Képviselőtestület, mint tulajdonos adja meg hozzájárulását a tervezett beruházáshoz. Az elnök
kérelme az előterjesztés mellékleteként olvasható.

A hiánypótlás sikeres teljesítése érdekében javaslom, hogy a Képviselő-testület adja
meg tulajdonosi hozzájárulását a Rendezvénycsarnok tervezett korszerűsítéséhez,
hiszen kiemelten fontos, hogy a város közösségi- és sportéletében jelentős szerepet
játszó Rendezvénycsarnok a mai kor kívánalmainak megfelelően, biztonságosan és a
jelenleginél költséghatékonyabban tudjon működni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését
meghozni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tapolcai
Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztálya által
„Tapolca Városi SE 2017/18. évi TAO” címmel a Magyar
Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázat keretében a
Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában álló Csermák
József Rendezvénycsarnok (Tapolca, 2034. hrsz.)
korszerűsítésre kerüljön az alábbi három tétel tekintetében:
a) tetőszerkezet felújítása
b) napelemes rendszer kiépítése
c) homlokzati nyílászárók cseréje.
Felkéri a jegyzőt, hogy a tulajdonosi hozzájárulást soron
kívül juttassa el a Tapolcai Városi Sportegyesület
elnökének.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Tapolca, 2017. október 20.
Dobó Zoltán
polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ‐TESTÜLET!
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao
tv.) lehetőséget biztosít öt látványsportág TAO‐ból való támogatására. A látvány – csapatsport
(kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, vízilabda, jégkorong és immár röplabda) támogatásával
különböző jogcímekre van lehetőség pályázatot benyújtani, úgy, mint utánpótlás- nevelésre,
képzéssel összefüggő feladatokra, tárgyi eszköz beruházásokra felújításra, egyéb
beruházásokra. Az elmúlt években a Tapolca városi sportegyesületei is éltek ezzel a
lehetőséggel, és sikerült támogatást is nyerniük.
Az idei évben, 2017. áprilisában a Magyar Kézilabda Szövetség felé a Tapolca Városi
Sportegyesület Női kézilabda szakosztálya „Tapolca Városi SE 2017/18. évi TAO” címmel
nyújtott be pályázatot, mely keretében Tárgyi eszköz beruházások/felújítások címen a
Csermák József Rendezvénycsarnok (Tapolca 2034 hrsz.) korszerűsítésére kerülne sor a
következő három tétel kapcsán
I.

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

II.

Napelemes rendszer
• 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 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 Kiíró Magyar Kézilabda Szövetség felé a Tulajdonos beruházáshoz való hozzájárulására
van szükségünk, melyet szeretnénk megkapni.
Tapolca, 2017. október 17.
Rédli Károly
Elnök
Tapolca Városi Sportegyesület

