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Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
241/2019. (XII.4.) számú határozatával a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére 40.000.000
forint összegű támogatás biztosításáról rendelkezett, amely támogatási összeg a határozat
alapján két ütemben került volna kifizetésre. A Közgyűlés a határozatában felhívta a jegyzőt,
hogy a 2020. évi költségvetési rendelet tervezésekor építse be a fent megnevezett összegű
támogatást az egyesület részére, valamint, hogy gondoskodjék a támogatási megállapodás
tervezetének elkészítéséről és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) részére
történő megküldéséről.
A Polgármesteri Hivatal a határozatban foglaltak alapján a megállapodás tervezetet
elkészítette, és megküldte a TVI részére, a támogatási összeg pedig a 2020. évi költségvetési
rendelet tervezetbe beépítésre került. A TVI 2020. március 19. napján küldte meg a tárgybeli
tervezethez kapcsolódó véleményt, amely vélemény alapján a szerződés megkötésének jogi
akadálya nem lett volna.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörben eljárva módosította a 2020. évi költségvetési rendeletet,
amely rendeletnek az egyesület részére korábban már megítélt 40 millió forint összegű
támogatás a veszélyhelyzet miatt nem képezi részét.
Az egyesület a 2020. június 09. napján érkezett kérelmében azzal a kéréssel fordult a Tisztelt
Közgyűléshez és a polgármesterhez, hogy a továbbiakban is álljanak erkölcsileg és anyagilag
a csapat mellett, és 2020. június 30. napjáig tegyék elérhetővé ezt a forrást.
Az egyesület az elmúlt két hónapban minden követ megmozgatott a klub életben tartásáért,
a jelek szerint sikerrel. Jelen pillanatban a klubnak minden esélye megvan arra, hogy az
elmúlt évekhez hasonló színvonalon tudjon versenyezni nemzetközi és hazai porondon
egyaránt, amely magyar viszonylatban kiemelkedő, és amely által nagy esélye nyílhat a
csapatnak akár a bajnoki cím megszerzésére is. A korábban megítélt 40 millió forint összegű
támogatás az elmúlt szezon lezárásához, valamint az egyesület által tervezett beruházások
megvalósításához is elengedhetetlen.
Az egyesület az alábbi három beruházásba kezdett bele:
- Baka István Általános Iskola: hat darab öltöző és vizesblokk felújítása 26 millió forint
értékben;
- Babits Mihály Általános Iskola: kültéri kosárlabda pályák 18 millió forint értékben;
- Városi Sportcsarnok technikai hátterének modernizálása, öltöző, irodafelújítások, új
modern konditerem kialakítása 25 millió forint értékben.
A beruházások összesen 69 millió forintot jelentenek az egyesület számára, amelynek az
önereje 20 millió forint. Ezen kívül 10 millió forint a nevezési díj az utánpótlás és felnőtt
bajnokságban, amelyet július 15. napjáig kell teljesíteni. A nyári felkészülési időszak szintén
10 millió forintos nagyságrendet jelent az egyesület számára.

A mostani időszakban az egyesület csak az önkormányzat támogatására számíthat, a
2020/21-es bajnoki szezonra betervezett szponzorációs pénzei csak szeptembertől
realizálódnak.
A Közgyűlés a kérelmet a 2020. június 25-i ülésén tárgyalta, és a 396/2020. (VI.25.) számú
határozatával nem támogatta, és azt a döntést hozta, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet
módosítását követően ismételten napirendre veszi a kérelmet.
Az egyesület a 2020. szeptember 08. napján kelt levelében ismételten azzal a kérelemmel
fordult a Tisztelt Közgyűléshez, hogy a 241/2019. (XII.4.) számú közgyűlési határozattal
megítélt 40.000.000 forint támogatás újra szerepeljen a város költségvetésében.
Ismételt kérelmük indokolásaként az adótörvényt és annak változásait jelölték meg, amelyek
jelentős mértékben befolyásolják az egyesület TAO keretének felhasználását, és a teljes
utánpótlás működtetését. Az önkormányzat által megítélt támogatások sok esetben a
projektek, beszerzések önerejeként szolgálnak, amely beruházások hosszú távon gyarapítják
a város tulajdonában lévő, és a tankerült által fenntartott intézmények vagyonát, értékét.
A megítélt támogatás hiánya a koronavírus okozta megszorítások közepette jelentős
likviditási gondokat jelent az egyesület számára.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2020. szeptember 17.
Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat I. verzió
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (IX.24.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelmét fedezet hiányában nem
támogatja;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről értesítse az egyesületet.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
dr. Göttlinger István aljegyző

Határozati javaslat II. verzió
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (IX.24.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. dönt arról, hogy a 241/2019. (XII.4.) számú közgyűlési határozatban nevesített
40.000.000 forintos támogatást biztosítja a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének
…………………………………… előirányzata terhére, és felhívja az aljegyzőt a támogatási
megállapodás tervezet elkészítésére és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére
történő megküldésre;
Határidő:
Felelős:

2020. október 10.
dr. Göttlinger István aljegyző

2. felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda által elfogadott tartalommal és formában.
Határidő:
Felelős:

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda válaszának megérkezését követő 5
napon belül
Ács Rezső polgármester

