
4. NAPIREND       Ügyiratszám: 1/251-2/2021. 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. június 24-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Döntés a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület 
részére, a műfüves futballpálya megvalósításához szükséges 
támogatás biztosításáról 

Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 

Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   dr. Iker Viktória jegyző 
 
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 

Meghívandók: Takács Gábor, TIAC elnök 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület (a továbbiakban: TIAC) a TAO 
keretében bruttó 147.135.634 Ft támogatást kapott egy műfüves futballpálya létrehozására 
Tapolcán. A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a kivitelező kiválasztásra került. 

 A nyertes ajánlat alapján a rendelkezésre álló forrást teljes egészében az építési beruházás 
megvalósítására szükséges fordítani, így egyéb járulékos költségek finanszírozására a TIAC 
nem rendelkezik fedezettel, ezért támogatási kérelemmel fordult Tapolca Város 
Önkormányzatához. 

A műfüves futballpálya a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanon (8300 
Tapolca, Sümegi u. 40., 1938 hrsz.) kerül megvalósításra, az alábbi paraméterekkel: 72 m*111 
m méretű, gumigranulátum–töltetű műfű felületű pálya, melynek játékterülete 68 m*105 m. A 
beruházás nem építési engedély köteles. 

Tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósul meg a beruházás, javaslom, 
hogy a szükségszerűen felmerült költségekre – az alábbiak szerint – biztosítson fedezetet a 
képviselő-testület, támogatva ezzel a kivitelezés eredményességét: 

- közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja: bruttó 1.500.000 Ft 
- építési műszaki ellenőri tevékenység elvégzésének díja: bruttó 3.700.000 Ft. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club 
Városi Sportegyesület részére (képviseli: Takács Gábor elnök), a 8300 Tapolca, 
Sümegi u. 40. (1938 hrsz.) szám alatti ingatlanon megvalósuló építési beruházás - 
műfüves futballpálya létrehozása – megvalósításához összesen bruttó 5.200.000 Ft 
összegű támogatást biztosít az alábbi felbontásban: 

- közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja: bruttó 1.500.000 Ft 
- építési műszaki ellenőri tevékenység elvégzésének díja: bruttó 3.700.000 Ft. 

A támogatás forrása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Tapolca város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklet I. Tartalékok 2. 
Céltartalék 2.2 Felhalmozási célú 2.2.3 TAO pályázatok önrésze jogcím. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
  

 

Tapolca, 2021. június 21. 

 

 

Dobó Zoltán  
polgármester 

 

 


