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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2020. szeptember 24-i ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

Tárgy:  Thury Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8100 

Várpalota, Szent Imre utca 9.) 2020. évi féléves beszámolója 

 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:   Szoboszlai István ügyvezető igazgató 

  Onofer Attila ügyvezető igazgató 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

Pénzügyi Bizottság 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

Bérczes Beáta  Sándor Tamás       dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó         aljegyző           jegyző 

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén meghozta 

81/2017. (V.25.) számú határozatát, melyben elfogadta az „Éves üzleti terv tevékenységi 

tervezésének és beszámolásának szabályozása az Önkormányzat többségi tulajdonában álló 

gazdasági társaságok és azok tulajdonában álló gazdasági társaságok részére" című 

szabályzatát. 

 

A szabályzat 5. pontja szerint:  

 

„5. A gazdasági társaságok a féléves eredményeikről az éves beszámoló részét képező, 

eredménykimutatás (mely a terv adatokat is tartalmazza) és a főkönyvi kivonat készítésével és 

megküldésével kötelesek beszámolni a Felügyelő Bizottság és Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete felé tárgyév szeptember 15. napjáig. Az eltérésekről szöveges értékelés 

keretében kell számot adni.” 

 

Szoboszlai István a Palotasport Nonprofit Kft. alapító képviseletében megküldte a Thury Sport 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8100 Várpalota, Szent Imre utca 9.) 2020. 

üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek. 

 

A Thury Sport Nonprofit Kft. keretein belül működő Várpalota Kosárlabda Klub 2019/20-as 

idényben 18 utánpótlás korú csapattal, folytatta munkáját, ami néggyel több, mint az előző 

esztendőben. A csapatok országos, illetve megyei bajnokságban indulnak. 

A 2019-ben elfogadott TAO-s pályázatunkra, mely 45,4 millió Ft-ról szólt, 2019. 06. 11-én 

kaptunk jóváhagyó határozatot. Az előző évekhez képest jelentős csúszás ellenére is sikerült a 

működést zavartalanul biztosítani, köszönhetően a meglévő tartalékoknak 

 

A TAO-s pályázatban elnyert, beszedhető támogatásokat közel 95%-át sikerült realizálnunk. 

Az befolyt támogatások felhasználása a terveknek megfelelően zajlott: terembérleti díjak, 

utazások, bérek, edzőtáborozás, valamint felszerelések beszerzése és kifizetése történt. 

 

Az előző TAO-s szezonban még fel nem használt támogatások átcsoportosítása megtörtént, 

illetve elkészítettük a korábbi – 2018-19-es év hosszabbításának, valamint a 2019/20-as idény 

elszámolását is. Mindkét esetben könyvvizsgálói jelentés készült, mely része az 

elszámolásoknak. 

Bár a 2020/21-es bajnoki szezonhoz kapcsolódik, de fontos megemlíteni, hogy a TAO 

befizetések határidejét decemberről májusra módosították, amivel természetesen a legtöbb 

felajánló élt is. Mindemellett a koronavírus-járványra való tekintettel ezt is meghosszabbították, 

ami a pénzügyi tervek jelentős átcsoportosítását kívánta meg. 

A 2020/21-es pályázatunkat a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége azzal a feltétellel 

fogadta el, hogy a kért 40 milliós támogatásból 23.6 millió Ft-ról tud támogatói igazolást kiadni 

számunkra. Ennek tükrében a 2019/20-ban fel nem használt támogatásokat teljes mértékben 

átcsoportosítottuk, amit a Szövetség jóváhagyott. 

 

A Várpalota Város Önkormányzata által a Thury Sport Nonprofit Kft.-nek vagyonkezelésbe 

adott Zöld Tanoda az év első felében a vírushelyzet miatt csak részben tudta a tervezett 

vendégforgalmat realizált: 

Vendégül láttuk a már korábban is nálunk megszállt francia diákokat, de ezt követően a korábbi 

foglalásokat a korábban már említett Covid járvány miatt visszamondták. 

 

A Thury Sport Kft.2019-ben EFOP-os pályázatot nyújtott be „Szabadidőpark létesítése 

Várpalota-Inota városrészben” címmel. A pályázat sikeres elbírálása alapján 14 millió Ft 



összköltséggel, mindössze két hét alatt épült meg a Búcsútéren a felnőttek és gyerekek által 

közösen használható park. 

 

2018 június 21-i dátummal Várpalota Város Önkormányzata vagyonkezelési szerződést kötött 

a Thury Sport Nonprofit Kft-vel a Balatonfűzfő, belterület 357/41 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában, melynek átadáskori értéke 13,8 millió forint. 

Az ingatlannak a szerződésben előírt folyamatos karbantartását a Kft. igyekszik elvégezni. 

 

A 2018-19-es szezonra kitűzött feladat a Kosárlabda Szakosztály számára a jelenlegi létszám 

megtartása és megerősítése, valamint az új TAO-s pályázat segítségével az eszközpark bővítése 

lesz. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után döntését meghozni 

szíveskedjen! 

 

V á r p a l o t a , 2020. szeptember 9. 

 

 

 

        Campanari-Talabér Márta 

             polgármester 

 

 

  



Várpalota Város Önkormányzati      határozati javaslat 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676 

  e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

…/2020. (IX.24.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Thury Sport Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 8100 Várpalota, Szent Imre utca 9.) 2020. üzleti évről szóló 

féléves beszámolóját 

 

t u d o m á s u l  v e s z i .  

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:    Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2020. szeptember 24. 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta               dr. Ignácz Anita Éva 

        polgármester         jegyző 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 


