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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 és jégkorong) 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 SE Szakosztályai éltek is ezzel a lehetőséggel, és 
sikerült támogatást is nyerniük.

A Tapolca Városi Sportegyesület 2015 áprilisában pályázatokat nyújtott be a „Tapolca
Városi SE 2015/16. évi TAO” címmel a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetség (a továbbiakban: Támogatók) felé.

A Magyar Kézilabda Szövetség felé a Tapolca Városi Sportegyesület Női kézilabda 
szakosztálya nyújtott be pályázatot, mely keretében Tárgyi eszköz
beruházások/felújítások címen a Csermák József Rendezvénycsarnokba kettő dolog 
fejlesztésére kerül sor:

1. Labdafogó háló, védőháló beszerzésére  

 Az edzések és mérkőzések helyszínéül szolgáló Csermák József 
Rendezvénycsarnokban a pálya rövid oldalai mentén található labdafogó hálók
cseréjét valósítják meg. A labdafogó hálók 12 évesek, mára a folyamatos
használattól és igénybe vételtől elöregedtek, az edzések és a mérkőzések 
hatékonysága érdekében cserélni kell őket. A felület 330 m2 nagyságú.

2. 12 db bordásfal beszerzése és felszerelése

 A rendezvénycsarnok küzdőterét északról határoló falra 12 db bordásfalat 
terveznek vásárolni és felszerelni. Az edzéseket a bordásfalon végzett különféle
csoportos gyakorlatokkal egészítenék ki, tennék hatékonyabbá, színesebbé. A
bordásfal nagyon hiányzik jelen pillanatban a kézilabda edzésekről. 



A támogatás alapjaként meghatározott Sportfejlesztési programot a Magyar Kézilabda
Szövetség 2015. július 28-án, a SFP-03261/2015/MKSZ számú határozatában jóváhagyta. A
beruházás összértéke 1.210.436 Ft. A szükséges TAO támogatási részt sikerült az
Egyesület Női kézilabda szakosztályának összeszednie, mely a teljes összeg 70 %‐át teszi ki 
844. 774 Ft értékben. A fennmaradó 30 %‐os önerőt, 365.691 Ft‐ot az önkormányzat 
támogatásként biztosítaná a tartalék terhére támogatási szerződés alapján. 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetség a Tapolca Városi Sportegyesület
Kosárlabda Szakosztálya nyújtott be pályázatot Tárgyi eszköz beruházás, felújítás címen,
a Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye Tornatermének
korszerűsítésére, parkettázására.

A beruházás eredményeképpen a mostani burkolatra kerül egy sportparketta, mely
modern, korszerű és biztosítja a mozgás során fellépő rezgések tompítását. 

A beruházáshoz a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetség a SFP-05236/2015/MKOSZ
számú határozatával elfogadta a szakosztály Sportfejlesztési programját. A beruházás
összértéke 7.607.252 Ft. A szükséges önerő, melyet TAO támogatásként sikerült 
összegyűjteni, az 5.325.076 Ft. A fennmaradó 30 %, 2.282.276 Ft egy részét is sikerült a 
szakosztály támogatóknak köszönhetőn összegyűjteni. Így itt az önerő 1.500.000 Ft, 
melyet az önkormányzat támogatásként biztosítana a tartalék terhére támogatási
szerződés alapján. 

A pályázati kiírás, illetve a jogszabály előírásai szerint a felújításra elnyerhető összeg 70 
%‐a finanszírozható a pályázati pénzből és mivel a felújítás, fejlesztés önkormányzati 
tulajdon, a képviselő‐testület támogatásával, hozzájárulásával a tulajdonos biztosítaná a 
szükséges 30 % önrészt. A fent leírt fejlesztések önrészének teljes összege: 1.865.691 Ft.

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.  

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete, mint a 
felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, a Tapolca Városi
Sportegyesület „Tapolca Városi SE 2015/16. évi TAO” elnevezésű, 
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások tárgyában benyújtott
pályázatához nyertes pályázat esetén a 30 %-os önrészt, összesen
1.865.691,- Ft, azaz Egymillió-nyolcszázhatvanötezer-hatszáz-
kilencvenegy Forintot a Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.
22.) önkormányzati rendelet Tartalékok, Pályázati tartalékok
jogcím terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. április 26.

Dobó Zoltán
polgármester


