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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) 2016. február 23. napján együttműködési megállapodást írt alá a Modern
Városok Program (a továbbiakban: MVP) megvalósítására. A megállapodást kihirdető
1159/2016. (IV.5.) Korm. határozat 8.a. pontja szerint a Kormány a városi sportélet
fellendítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja a városi
sportinfrastruktúra fejlesztését, felhívta ezért a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi
erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzattal együttműködve gondoskodjanak egy új,
fedett városi uszoda és rekreációs központ megvalósítására irányuló beruházás
koncepciójának a kidolgozásáról és a beruházás kormányzati támogatással történő
megvalósítására vonatkozó javaslat Kormány elé terjesztéséről. A Kormány a 2017.
november 29-i ülésén döntött a szekszárdi sportfejlesztések közül az uszoda
megvalósításához szükséges források biztosításáról, ennek megfelelően elfogadta a
szekszárdi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló
2079/2017 (XII.28.) Korm. határozatot, melyet 2018. február 22. napján kelt 1059/2018
számú kormányhatározattal módosított. A módosított határozat szerint az MVP keretében
Szekszárdon egy új, fedett városi uszoda megvalósítására 2 944 117 129 forint összegű
központi költségvetési támogatás kerül biztosításra az Önkormányzat, mint megvalósító
részére az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2018. évben 1 198 071 624 forint,
b) a 2019. évben – várhatóan 2019. január 31. napjáig - 1 746 045 505 forint.
A támogatás feltételeiről a Miniszterelnökség a 2018. április 23-án kelt Támogatói okiratban
(a továbbiakban: Támogatói okirat) rendelkezett. Az 1.198.071.624,- Ft 2018. évre
előirányzott támogatás az Önkormányzat számlájára 2018. áprilisában átutalásra került.
Az MVP indítását megelőzően a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében az Önkormányzat 100 %-os
tulajdonában álló Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Sportközpont) sportfejlesztési programot nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez
sportuszoda építésére, amely program az SFP-00034/2015/MVLSZ számú határozattal
jóváhagyásra került, így a Sportközpont 926,2 millió Ft társasági adó (a továbbiakban: TAO)
gyűjtésére kapott lehetőséget. A Sportközpont által igénybe vehető 688.597.400,- Ft TAO
támogatásból ténylegesen a beruházásra fordítható összeg 667.939.478,- Ft, további
13.771.948,- Ft közreműködői díjra használható fel, 6.885.974 ,-Ft -ot eljárási díjra számolt el
az MVLSZ. A TAO támogatás felhasználásának határideje az első teljesítésigazolás
benyújtásának időpontjától számított negyedik év utolsó napja, azaz 2019. november 12. Az
1.2. pont szerinti MVP támogatás felhasználható a TAO támogatáshoz szükséges 30 %-os,
azaz 295.113.171,- Ft összegű önerő biztosítására is.
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Az Önkormányzat és a Sportközpont a támogatásokat együtt kívánják felhasználni új, fedett
városi uszoda létesítéséhez Szekszárdon, mely az Önkormányzat tulajdonában álló Szekszárd
3803/4 hrsz-ú ingatlanon valósul meg. Az ingatlant az Önkormányzat és a Sportközpont
között 2011. december 5-én kötött feladat-ellátási szerződés alapján az Önkormányzat a
Sportközpont részére 2011. december 5. napjával átadta, mely körülmény a 2017. március
29-én kelt – jelenleg hatályos - feladat-ellátási szerződés II.2.c) pontjában is rögzítésre került.
A Sportközpont az ingatlanon működteti a Családbarát Strand- és Élményfürdőt.
A 2017. decemberében elindult - az Önkormányzat és a Sportközpont által közösen
lefolytatott - nyílt közbeszerzési eljárás alapján az uszoda beruházás kivitelezője
kiválasztására került. A kivitelező AQUAPLUS Kft. a munkaterületet 2018. március 14-én
átvette, az uszoda kivitelezési munkáit 2018. március 22-én megkezdte.
A támogatások közös felhasználása részleteinek meghatározása, az Önkormányzat és a
Sportközpont beruházással kapcsolatos teendőinek összehangolása érdekében konzorciumi
együttműködési megállapodás megkötése célszerű.
A megkötendő megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2018. június 14.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel - új, fedett városi uszoda létesítését célzó beruházás megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséhez.
Felhívja a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző
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