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egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a
138/2017. (V.18.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően 2017. május 31-én pályázatot
nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: MÁK) a TOP-6.1.4-16 kódszámú,
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás
alapján. Mivel a pályázat konzorciumban valósul meg a Szekszárdi Kajak-Kenu
Sportegyesülettel (a továbbiakban: Egyesület), a közgyűlés egyúttal felhatalmazta a
polgármestert a támogatási kérelem benyújtására irányuló konzorciumi megállapodás
aláírására is.
A hiánypótlást követően, 2017. szeptember 12-én a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt támogatási kérelmét a MÁK Tolna
Megyei Igazgatóságának vezetője 100 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A
támogatás feltételeként a MÁK mint közreműködő szervezet jelezte, hogy az Önkormányzat
és az Egyesület konzorciumi együttműködési megállapodásában feltüntetett, az Egyesület
eszközbeszerzési során lévő kerékpár, (túra)kajak, (túra)kenu, sárkányhajó és hozzátartozó
lapát beszerzése, továbbá az Önkormányzat eszközbeszerzés költség során lévő ezen
eszközök tárolására alkalmas tároló nem támogatott és a MÁK ez alapján kérte a
költségvetés felülvizsgálatát és módosítását. A konzorciumi partnerek a MÁK-kal egyeztetve
ezt a költséget egy félig nyitott pihenő hely építésére kívánják átcsoportosítani.
A projekt előkészítése során továbbá felülvizsgálatra kerültek a további projekt elemek
költségei is, ezért a támogatásban részesített projekt megvalósítására kötött konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítása vált szükségessé több ponton is. Az előterjesztés
melléklete később kerül kiküldésre, tartalma a módosított konzorciumi megállapodás
tervezete.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2019. január 23.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) határozata
a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú
Sió turisztikai fejlesztése című projekt megvalósítására irányuló
konzorciumi megállapodás módosításának aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Sió turisztikai fejlesztése”
című projekt megvalósítására irányuló, a pályázat elválaszthatatlan részét képező
konzorciumi megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert a konzorciumi megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. február 5.
Ács Rezső polgármester
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