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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. október 26-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Döntés a TIAC VSE támogatási kérelméről

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Németh Mária Anita jegyző

Megtárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Meghívandók:

Takács Gábor

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 tám ogatására. 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 Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület (a továbbiakban: TIAC) 2017.
áprilisában „Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület 2017/18. évi TAO”
címmel pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez.
A pályázat keretében Tárgyi eszköz beruházások/felújítások címen a Városi Sport- és
Szabadidőcentrum keretében két dolog fejlesztését tervezték megvalósítani:
- Élőfüves nagypálya felújítása
Az élőfüves nagypálya talaja évek óta nem esett át felújítási munkálatokon, a korszerűsítés a magas színvonalú feltételek biztosítása miatt szükséges.
- Öltözőépület felújítása
A meglévő öltöző évek óta nem esett át felújításon, szigetelése nem hatékony, az
ingatlan egész korszerűtlen. A felújítás által hosszabb távon szeretnék biztosítani
a kiszolgáló épület színvonalas körülményeit (nyílászárók cseréje, szigetelés)
Az előzetesen megkért árajánlatok szerint a pályázat a következő összegekkel került
benyújtásra:
- élőfüves nagypálya felújítása:
13.338.806,- Ft
- öltözőépület felújítása:
27.293.092,- Ft
összesen tehát 40.631.898,- Ft összegre nyújtott be pályázatot az egyesület.

A pályázatot 2017. novemberében hagyták jóvá az alábbiak szerint csökkentett összegekkel:
- élőfüves nagypálya felújítása:
9.628.727,- Ft
- öltözőépület felújítása:
20.564.394,- Ft,
azaz 30.193.121,- Ft-ból kellett volna megvalósítani a beruházásokat. Ezen összegek
TAO része – azaz 21.135.185,- Ft – rendelkezésre áll az egyesület számláján.
A TIAC VSE a csökkentett összeg miatt fellebbezést nyújtott be, melynek eredményeként 7 millió forint-os pótnövekedést indokoltnak látott a Támogató, így határozatát
az alábbi összegekkel adta ki:
- élőfüves nagypálya felújítása:
13.338.806,- Ft,
- öltözőépület felújítása:
23.648.455,- Ft.
A pótlólag megnövelt összegből a TIAC VSE az élőfüves nagypálya felújítását teljes
egészében meg tudja valósítani, ám az öltözőépület felújításához 3.744.637,- Ft hiányzik. Céljuk, hogy a beruházások még az idei évben elkezdődjenek és megvalósuljanak.
Takács Gábor a TIAC VSE elnöke ezért kérelemmel fordult Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez, melyben azt kérte, hogy a Képviselő-testület
3.744.637,- Ft, azaz hárommillió-hétszáznegyvennégyezer-hatszázharminchét forint
támogatással segítse a Városi Sport- és Szabadidőcentrum öltözőépületének felújítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését
meghozni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesületet
a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában levő
Városi Sport- és Szabadidőcentrum öltözőépületének
felújításához 3.744.637,- Ft, azaz hárommillió-hétszáznegyvennégyezer-hatszázharminchét forint fejlesztési célú támogatásban részesíti.
A támogatás forrása Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet
7. mellékletének 2. Céltartalék, Működési célú, Intézményi működési tartalék jogcíme.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, és az összeg átadásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 10.
Felelős: polgármester
Tapolca, 2018. október 17.

Dobó Zoltán
polgármester

