
 
5. NAPIREND     Ügyiratszám: 1/311-4/2022.   

E L Ő T E R J E S Z T É S   
a Képviselő-testület 2022. augusztus 29-i rendkívüli nyilvános ülésére   
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Támogatás biztosítása a TIAC Városi Sportegyesület részére az elnök 
személyét érintő változások okán előállt jogi helyzet rendezése 
céljából 
 

  Előterjesztő:  
  

Dobó Zoltán polgármester  

Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
dr. Iker Viktória jegyző 
 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
   Humán Bizottság 

Meghívandó:  Pass Sándor elnökségi tag 
   Rig Lajos elnökségi tag 

Szabó Sándor elnökségi tag 
Hanzmann László 
Dobján Krisztián  
ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elmúlt években több alkalommal nyújtott 
anyagi támogatást (működési, TAO-s beruházások) a TIAC Városi Sportegyesület (8300 
Tapolca, Sümegi út 40.) részére. Tette ezt több okból is (csak a legfontosabbakat felsorolva):  

- a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
15. pontja alapján: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 15. sport, ifjúsági ügyek; 

- a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdése értelmében: A települési 
önkormányzat együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; 
fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket; 

- a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 40/2012. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése alapján: Az önkormányzat a helyi 
sporttevékenység támogatása során kiemelt feladatának tekinti: a lakosság minden 
rétegének ösztönzését a rendszeres sportolásra; az egészségmegőrzés fontosságának 
elismerésére irányuló szemléletformálást, továbbá a szabadidősport helyi feltételeinek 
javítását; az utánpótlás nevelés támogatását; a versenysport, élsport támogatását 
figyelembe véve az amatőr és hivatásos sport közötti különbségeket; a városban 
tevékenykedő, sporttal foglalkozó szervezetek, a város lakosságát szolgáló 
sportvállalkozások ösztönzését; 

- Tapolca Város Sportkoncepciója 2022-2027 dokumentum is számos a sporttal 
kapcsolatos elvet, célkitűzést megfogalmaz az önkormányzat számára e területtel 
kapcsolatban. 



A jogszabályokban, szakmai dokumentumokban foglalt kötelező előírások, vállalások mellett 
a nagy múltú egyesület léte, szerepe és jelentősége egyéb más szempontok alapján sem vitatható 
Tapolca sportéletében. A jelenleg is több száz sportolót tömörítő egyesület a sportolási, edzési 
lehetőségek biztosításával, versenyek, meccsek, rendezvények szervezésével, sportolóik 
versenyeken, bajnokságokon való részvételével jelentős szerepet vállal az önkormányzat 
sporttal kapcsolatos feladatának ellátásában/biztosításában, továbbá a lakosság – minden 
korosztályt beleértve – egészséges életmódra való nevelésében, ösztönzésében.  

A közelmúltban az egyesület életében az elnök személyét illetően változások történtek. Az 
elnöki tisztséget betöltő Takács Gábor lemondása okán a közgyűlés új elnököt választott 
Hanzmann László személyében. A cégbírósági bejegyzés megindítása során akadályok 
merültek fel, melyek miatt elhúzódott az ügyintézés. Időközben hiánypótlás kibocsátására 
került sor, melynek teljesítését megelőzően a megválasztott, de még be nem jegyzett új elnök 
is lemondott tisztségéről, tehát jelen pillanatban az egyesületnek nincsen újonnan választott 
elnöke. Az így előállt jogi helyzettel kapcsolatban számos kérdés merül fel. Pl.: ki jogosult az 
egyesület képviseletére, ki, s mit jogosult aláírni, ki rendelkezhet a bankszámla felett, hogyan 
működjön ebben az átmenti állapotban az egyesület stb… Annak érdekében, hogy ezek a 
kérdések tisztázódjanak, az egyesület működése jogszerű legyen, a szükséges dokumentumok 
a megfelelő jogi tartalommal elkészüljenek, az egyesület e feladat ellátására jogi képviselőt 
bízott meg. Kérem és javaslom, hogy a képviselő-testület biztosítson anyagi forrást a feladat 
ellátására 500.000 Ft összegben. 

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

 

          HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIAC 
Városi Sportegyesület részére, az elnök személyét érintő 
változások okán előállt jogi helyzet mihamarabbi rendezése 
érdekében, 500.000 Ft támogatást biztosít, melyet az 
egyesület jogi képviselő megbízására fordíthat. 

A támogatás forrása Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Tapolca város költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelete 10. melléklet I. 
Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme.  

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 

 

Tapolca, 2022. augusztus 25. 

 

         Dobó Zoltán 
         polgármester 


